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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Cuiabá

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 024/2018 - 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. Instaurar SINDICÂNCIA DISCIPLINAR em desfavor de a L. M. F., 

Gestor Judiciário da 5º Vara Cível da Comarca de Cuiabá, matrícula 24402, 

a fim de apurar a possível negligência da servidora no serviço pelo sumiço 

de autos judiciais, caracterizando infringência, em tese, aos deveres e 

proibições previstos nos artigos 143, I, III, e 144, XV, da Lei Complementar 

Estadual nº. 04/90 - Estatuto dos Servidores Públicos da Administração 

Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais, 

assegurando-lhe o direito ao contraditório e a ampla defesa.

Art. 2º. DESIGNAR os servidores JOSIANE SCHRAMM DA SILVA, Analista 

Judiciário, matrícula 13225, DINAURA GOMES FERREIRA MORBECK, 

Técnico Judiciário, matrícula 11701 e DEMETILDE BENEDITA DE ASSIS, 

Auxiliar Judiciário, matrícula 5196, para, sob a presidência da primeira, 

constituírem a COMISSÃO de Sindicância  Disciplinar destinada a apurar 

os fatos narrados no Processo CIA autuado sob nº 

0719731-28.2018.8.11.0001, devendo a Comissão ora composta, iniciar o 

trabalho dentro do prazo de 10 (dez) dias a contar da publicação desta e 

concluir o processo no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável se 

necessário por igual período, sem prejuízo de demais infrações conexas 

que emergirem no decorrer da instrução.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 Publique-se.

       Cuiabá, 26 de julho de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

Decisão

CIA N°:

0715121-17.2018.8.11.0001 (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 40267 e 40266 sob o 

fundamento recolhimento indevido.

 Da análise, verificam-se cumpridas as determinações cogentes.

Assim, DEFIRO o pedido de restituição referente às Guias nº 40266 

arrecadada no valor de R$ 1.792,17 (um mil setecentos e noventa e dois 

reais e dezessete centavos) e 40267 arrecadada no valor de R$ 1.792,17 

(um mil setecentos e noventa e dois reais e dezessete 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, 30 de julho de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

Gerência de Recursos Humanos

Portaria

PORTARIA Nº. 389/2018-GRHFC

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

atribuições legais,

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

referente ao exercício 2017 e 02 (dois) dias de compensatória, pelo 

Gestor Judiciário Virgínia da Cunha Muller, matrícula nº. 4.358, do(a) 

Secretaria - 13ª Vara Criminal - Comarca da Capital - SDCR, conforme 

consta do expediente CIA nº. 0720425-94.2018.8.11.0001,

RESOLVE:

DESIGNAR o(a) servidor(a) MÁRCIA LUIZA PIRES DE CAMARGO, matrícula 

nº. 9008, Analista Judiciário, lotado(a) na Secretaria - 13ª Vara Criminal - 

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

Gestor Judiciário, no período de 06/08/2018 a 15/08/2018 (férias) e de 

16/08/2018 a 17/08/2018 (compensatória).

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

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

Cuiabá, 30 de julho de 2018.

(assinado digitalmente)EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

Central de Arrecadação

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 334759 Nr: 5155-97.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO SOARES DE AMORIM, LUIZA AMORIM DA 

SILVA, MARIA MARCELINA SOARES DE AMORIM

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLE FASCINI XAVIER - 

OAB:11413/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

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

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

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

547,67 (quinhentos e quarenta e sete reais e sessenta e sete centavos), 

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

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

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

R$134,24(cento e trinta e quatro reais e vinte e quatro centavos), para 

fins da guia de taxa e ao Cartório não oficializado o valor correspondente 

a R$ 29,50 (vinte e nove reais e cinquenta centavos) que deverá ser 

depositado em nome de Marilu Cuiabano Malheiros Banco d Brasil, Agência 

4696-5, Conta corrente nº 5540-9, CPF 111.180.911-91. Fica cientificado 

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 934197 Nr: 51522-72.2014.811.0041

 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: JOAO VIEIRA DA SILVA

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

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

SILVA - OAB:14.869/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

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

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 
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(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

547,67 (quinhentos e quarenta e sete reais e sessenta e sete centavos), 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 134,24(cento e 

trinta e quatro reais e vinte e quatro centavos), para fins da guia de taxa. 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 333628 Nr: 4350-47.2008.811.0041

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERIEMA IMOBILIARIA & INCORPORADORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FRANCISCO CAPISTRANO DE PINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON ALVES DAMASCENO - 

OAB:3.620/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHRISTIAN EDUARDO GOMES 

DE ALMEIDA - OAB:8303/MT

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

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

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

413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e três centavos), a que foi 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e ao Cartório não 

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

cinquenta centavos) que deverá ser depositado em nome de Marilu 

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

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

guias de custas, deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE 

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

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

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

sistema vai gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, 

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 776372 Nr: 29681-89.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO FRANCISCO DE SOUSA, JOSÉ ALVES DA 

COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NARA JANAINA CORREA DE MORAIS, 

SEGURADORA ITAÚ, VALDECY AGOSTINHO DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:13721/GO, ROGÉRIO BARÃO - OAB:8313/MT

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

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

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

572,07 (quinhentos e setenta e dois reais e sete centavos), a que foi 

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

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

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 158,64(cento e 

cinquenta e oito reais e sessenta e quatro centavos), para fins da guia de 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 869260 Nr: 8984-76.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSINHA DE SOUZA LIMA

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL KRUEGER - 

OAB:12.058/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

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

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

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

581,14 (quinhentos e oitenta e um reais e quatorze 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$ 167,71(cento e 

sessenta e sete reais e setenta e um centavos), para fins da guia de taxa. 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 870475 Nr: 9943-47.2014.811.0041

 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: GGDS, TEREZINHA DE GUILHÕES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEISON MENEZES GUIMARÃES 

- OAB:OAB/MT 7960, NELMARA FABIOLA MORAIS DA SILVA - 

OAB:14.869/MT, RAFAEL OLIVEIRA FAVRETTO - OAB:15.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

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

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

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

547,67 (quinhentos e quarenta e sete reais e sessenta e sete centavos), 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 134,24(cento e 

trinta e quatro reais e vinte e quatro centavos), para fins da guia de taxa. 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 350780 Nr: 21342-83.2008.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO CLARO DA SILVA

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

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

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

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

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

621,01 (seiscentos e vinte e um reais e um centavo), a que foi condenado 

nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma separada, 
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sendo R$383,93 (trezentos e oitenta e três reais e noventa e três 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$207,58(duzentos e 

sete reais e cinquenta e oito centavos), para fins da guia de taxa e ao 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1311409 Nr: 11231-88.2018.811.0041

 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: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA, 

RONIMÁRCIO NAVES, EDMUNDO LUIZ CAMPOS OLIVEIRA, SHEILA MARIA 

DE OLIVEIRA PREZA, SHEILA MARIA DE OLIVEIRA PREZA MORENO, 

ALVORADA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA, Trese-Ha Imobiliária 

Ltda., DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., TRESE 

INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CERÂMICA S/A, ALVORADA CONSTRUCOES 

E COMERCIO LTDA, BBATEC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, 

ESA ENGENHARIA E SERVICO LTDA, AIR TRESE AERO TAXI LTDA, R.C. 

CONSTRUCOES CIVIS LTDA, WILSON MÁRCIO DE ARRUDA E SILVA, 

AVANÇO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, CAIXA ECONOMICA 

FEDERAL, COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL, JUCARA 

MEDEEIROS LOBO DE VASCONCELOS, DURVALINA SOSSAI DE 

OLIVEIRA, ASSOCIAÇAO DAS FAMILIAS DE MORADORES DO PARQUE 

BNDEIRA CAMPINAS

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

OAB:15.596/MT, EBER SARAIVA DE SOUZA - OAB:8267/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONIMÁRCIO NAVES - 

OAB:OAB/MT 6228, ULISSES GARCIA NETO - OAB:11512/MT

 Vistos.

Verifica-se que a parte autora não promoveu o recolhimento das custas 

judiciais, tampouco requereu a concessão dos benefícios da justiça 

gratuita.

 Deste modo, intime-se a parte autora para, em 15 dias, comprovar o 

recolhimento das custas judiciais da presente impugnação (item 02 da 

tabela “B” do Provimento nº 11/2018-CGJ), sob pena de cancelamento da 

distribuição do feito e seu consequente arquivamento, nos termos do art. 

290 do CPC.

Decorrido o prazo assinalado, certifique-se e conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 13 de julho de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1314093 Nr: 11822-50.2018.811.0041

 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 CARLOS DOS SANTOS, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

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

OAB:684-COREC, REGINA MARILIA DE OLIVEIRA - OAB:3659-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES 

- OAB:19.032/MT

 Em caso de descumprimento das determinações acima, venham os autos 

conclusos para ulteriores deliberações.Com a juntada da manifestação, 

intime-se a recuperanda para se manifestar, no prazo de 05(cinco) 

dias.Na sequência, intime-se o Administrador Judicial para se pronunciar 

em igual prazo, oportunidade na qual deverá, atendendo às disposições 

do art. 12, parágrafo único da LRF, indicar: a) se o rompimento do vínculo 

foi anterior ao pedido de recuperação judicial; b) se o valor que se 

pretende habilitar está composto exclusivamente de verbas trabalhistas de 

titularidade do trabalhador (exceto FGTS, INSS e IRPF, salvo nos casos de 

acordo quando deverá habilitar o valor integral); c) o valor do crédito 

atualizado até a data do pedido de recuperação judicial, caso não tenha 

sido obedecida a determinação do art. 9º, II, da LRF pelo requerente; d) se 

o crédito da parte autora já foi relacionado ou não nos quadros de 

credores dos artigos 52, §1º e 7º, §2º da LRF, apontando seu valor e 

classe.Após, vista ao Ministério Público.Defiro o os benefícios da 

gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC.Às 

providências.Cuiabá, 12 de julho de 2018.Claudio Roberto Zeni 

GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1313238 Nr: 11668-32.2018.811.0041

 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: SEBASTIÃO DE ALMEIDA FRANÇA, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELVIRA FRANCISCA DE 

OLIVEIRA - OAB:12.373/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES 

- OAB:19.032/MT

 Verifica-se que a parte autora não promoveu o recolhimento das custas 

judiciais, tampouco requereu a concessão dos benefícios da justiça 

gratuita.

 Deste modo, intime-se a parte autora para, em 15 dias, comprovar o 

recolhimento das custas judiciais da presente habilitação de crédito (item 

02 da tabela “B” do Provimento nº 11/2018-CGJ), sob pena de 

cancelamento da distribuição do feito e seu consequente arquivamento, 

nos termos do art. 290 do CPC.

Decorrido o prazo assinalado, certifique-se e conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 12 de julho de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206595 Nr: 7118-28.2017.811.0041

 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: NAELSON SOUZA SANTANA, NIVALDO VIEIRA DA 

SILVA, PARMINIO ROSA DA SILVA, OSMAR MARCONDES RONDON, 

ODENIL DE JESUS, ODETE ARAUJO LOPES, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO, PAULO EVANGELISTA DA COSTA, PAULINHO DA SILVA, 

PAULO CESAR DA SILVA, PEDRO PAULO DA LUZ MERCADO

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

SERVIÇOS LTDA

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

13.456/B, JOSÉIAS DA SILVA - OAB:13.456-B/MT, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO - OAB:684-COREC, MANOEL SEIXAS FILHO - 

OAB:7.633/MT, VINICIUS ASSIS ALMEIDA - OAB:17608

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

SOUZA - OAB:326004, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido inicial, extinguindo o feito 
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com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, e 

determino ao administrador judicial que inclua no quadro-geral de credores 

da empresa recuperanda o crédito da parte autora no montante de R$ 

7.394,75 (sete mil trezentos e noventa e quatro reais e setenta e cinco 

centavos), consistente em valor devido a título de verbas 

indenizatórias.Condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa, caso pendentes, 

diante do deferimento, neste momento, dos benefícios da gratuidade da 

justiça, nos termos do art. 98, § 3°, do CPC.Não são devidos honorários 

advocatícios por não ter havido resistência à pretensão da parte autora 

(STJ - Resp n. 172.973/MG - 1998/0031152-1).Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 09 de julho de 

2018.Claudio Roberto Zeni GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1308531 Nr: 10505-17.2018.811.0041

 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: OSCAR RIBEIRO DE MAGALHÃES, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA, AURORA DISTRIBUIDORA DE CONCRETOS E SERVIÇOS 

LTDA

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

OAB:684-COREC, MARIZETE SANTOS FRANÇA - OAB:16.457/MT

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

SOUZA - OAB:326.004/SP, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A

 Em caso de descumprimento da determinação acima, venham os autos 

conclusos para ulteriores deliberações.Com a juntada da manifestação, 

intime-se a recuperanda para se manifestar, no prazo de 05(cinco) 

dias.Na sequência, intime-se o Administrador Judicial para se pronunciar 

em igual prazo, oportunidade na qual deverá, atendendo às disposições 

do art. 12, parágrafo único da LRF, indicar: a) o valor do crédito atualizado 

até a data do pedido de recuperação judicial, caso não tenha sido 

obedecida a determinação do art. 9º, II, da LRF pelo requerente; b) se o 

crédito da parte autora já foi relacionado ou não nos quadros de credores 

dos artigos 52, §1º e 7º, §2º da LRF, apontando seu valor e classe.Após, 

vista ao Ministério Público.Diante da necessidade de proposição de uma 

habilitação de crédito para cada interessado, desde já, autorizo o 

desentranhamento dos documentos que instruíram este feito para 

devolução ao subscritor da exordial, a fim de que tome as medidas que se 

fizerem pertinentes.Intime-se.Às providências.Cuiabá, 13 de julho de 

2018.Claudio Roberto Zeni GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1088076 Nr: 5249-64.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSENIL DIAS DA SILVA, BRUNO OLIVEIRA CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTO 10 RODOVIAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA TRUFFI - OAB:21.341, 

ALEX CAETANO LEITE - OAB:13.341, BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9.237/MT, WILLIAN REIS DE OLEGÁRIO - OAB:15266

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

OAB:14606/MT, NELSON JOSÉ GASPARELO - OAB:2973-B/MT, 

SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:7187/MT

 Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos por Posto 10 Rodovias 

Ltda., contra o despacho inicial de fl. 60.

Às fls. 64/69 a recuperanda opõe os embargos de declaração, arguindo, 

em síntese, que a decisão merece ser aclarada, eis que omissa, já que 

deixou de intimar a recuperanda para se manifestar acerca do presente 

pedido de habilitação de crédito.

Certificada a tempestividade dos embargos à fl. 71.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Decido.

Os embargos declaratórios são cabíveis nas hipóteses elencadas no art. 

1.022 do NCPC, vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos 

repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso 

sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.

Com razão a embargante, a medida em que a decisão embargada não fez 

constar a intimação da mesma ao ato judicial praticado, conforme art. 269 

do CPC.

 Pelo exposto, conheço e julgo procedente os embargos, ordenando que a 

Secretaria promova a nova publicação da decisão embargada, a fim de 

intimar da mesma a embargante para, em 05 (cinco) dias, se manifestar.

Após, vista ao Ministério Público.

Às providências.

Cuiabá, 18 de julho de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1162684 Nr: 37053-50.2016.811.0041

 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: RAIMUNDO NONATO MIRANDA, FABÍOLA BRITO DE 

FREITAS

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

INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁDILA ARRUDA SAFI - 

OAB:3611-B/MT, FABIOLA BRITO DE FREITAS - OAB:18763-A

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

OAB:18763-A, RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA - 

OAB:11990/OAB-MT, THAÍS SVERSUT - OAB:9634/OAB-MT

 Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido inicial, 

extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso 

I, do CPC, e determino ao administrador judicial que retifique o valor no 

quadro-geral de credores da empresa recuperanda o crédito da parte 

autora no montante de R$ 9.268,45 (nove mil duzentos e sessenta e oito 

reais e quarenta e cinco centavos), consistente em valor devido a título de 

verbas indenizatórias e parcelas do FGTS.Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas e despesas processuais, cuja exigibilidade fica 

suspensa, caso pendentes, diante do deferimento dos benefícios da 

gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3°, do CPC.Fixo honorários 

advocatícios em 10% do valor da causa, em favor do patrono da parte 

autora, atento à atuação profissional do advogado, ao tempo despendido 

para seu serviço e à natureza e importância da causa, com fundamento 

no art. 85, §§ 2º e 8º, c/c ao parágrafo único do art. 86, do CPC. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 18 de julho de 

2018.Claudio Roberto Zeni GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1223281 Nr: 12582-33.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIAN DOS SANTOS AMARAL, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANE TRANSPORTES E TURISMO LTDA 

-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DE MATOS BORGES - 

OAB:11068-B/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC, 

VINICIUS PULIDO GUADANHIN - OAB:11.006 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO MORESCHI - 
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OAB:11686/MT, RICARDO TURBINO NEVES - OAB:12.454/MT

 Diante do exposto, julgo improcedente o pedido, o extinguindo o feito com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, pois o plano não 

alcança as relações constituídas após a propositura do pedido da 

recuperação judicial.Condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa, caso pendentes, 

diante do deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça, nos termos 

do art. 98, § 3°, do CPC.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações necessárias.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, 19 de julho de 2018.Claudio Roberto Zeni 

GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 896236 Nr: 27173-05.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA BORTOLOTTE XAVIER, RONIMÁRCIO 

NAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA BORGES MOURA 

CABRAL - OAB:6.755/MT, RONIMARCIO NAVES - OAB:6228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO ALVES SILVA - 

OAB:11.800/MT, ULISSES GARCIA NETO - OAB:11512/MT

 Vistos.

Trata-se de ação de adjudicação compulsória distribuída em 23/06/2017, 

proposta por João Batista Bortolotte Xavier, em desfavor de Trese 

Construtora e Incorporadora Ltda.

Compulsando os autos verifica-se que embora devidamente intimada, 

através do DJE nº. 10010, publicado dia 04/05/2017, a falida deixou 

transcorrer “in albis” o prazo para se manifestar.

Deste modo, intime-se o administrador judicial, para, em 05 (cinco) dias, se 

manifestar.

Ato contínuo, dê-se vista ao Ministério Público.

Após, conclusos.

 Às providências.

Cuiabá, 19 de julho de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 781861 Nr: 35480-16.2012.811.0041

 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: ANDERSON DE MORAIS SANTANA, MILTON VIZINI 

CORRÊA JÚNIOR, BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA

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

LTDA

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

MIRANDA - OAB:9.779/MT, FELIPE A. STUKER - OAB:15536-B/MT

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

OAB:6218/MT

 Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido inicial, 

extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso 

I, do CPC, e determino ao administrador judicial que retifique no 

quadro-geral de credores da empresa recuperanda o crédito da parte 

autora para o valor de R$ 8.045,66 (oito mil e quarenta e cinco reais e 

sessenta e seis centavos), consistente em valor devido a título de verbas 

indenizatórias.Condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa, caso pendentes, 

diante do deferimento, neste momento, dos benefícios da gratuidade da 

justiça, nos termos do art. 98, § 3°, do CPC.Não são devidos honorários 

advocatícios por não ter havido resistência à pretensão da parte autora 

(STJ - Resp n. 172.973/MG - 1998/0031152-1).Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 19 de julho de 

2018.Claudio Roberto Zeni GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1294870 Nr: 6527-32.2018.811.0041

 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: MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO DO MUNICIPIO DE 

SANTARÉM/PA, LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLAN DE MIRANDA BRUNO - 

OAB:, LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS - OAB:7202

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

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

 Em caso de descumprimento das determinações acima, venham os autos 

conclusos para ulteriores deliberações.Com a juntada da manifestação, 

intime-se a recuperanda para se manifestar, no prazo de 05(cinco) 

dias.Na sequência, intime-se o Administrador Judicial para se pronunciar 

em igual prazo, oportunidade na qual deverá, atendendo às disposições 

do art. 12, parágrafo único da LRF, indicar: a) se o rompimento do vínculo 

foi anterior ao pedido de recuperação judicial; b) se o valor que se 

pretende habilitar está composto exclusivamente de verbas trabalhistas de 

titularidade do trabalhador (exceto FGTS, INSS e IRPF, salvo nos casos de 

acordo quando deverá habilitar o valor integral); c) o valor do crédito 

atualizado até a data do pedido de recuperação judicial, caso não tenha 

sido obedecida a determinação do art. 9º, II, da LRF pelo requerente; d) se 

o crédito da parte autora já foi relacionado ou não nos quadros de 

credores dos artigos 52, §1º e 7º, §2º da LRF, apontando seu valor e 

classe.Após, vista ao Ministério Público.Quanto a decisão de fl. 07, 

verifico que a mesma não pertence ao presente feito, motivo pelo qual 

determino o seu desentranhamento e torno sem efeito a publicação 

constante no DJE nº 10269, disponibilizada em 06/06/2018, cabendo à 

secretaria certificar o necessário.Às providências.Cuiabá, 13 de julho de 

2018.Claudio Roberto Zeni GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1212708 Nr: 9225-45.2017.811.0041

 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: DUCARMO FIRMINO DA COSTA, Luiz Alexandre 

Cristaldo

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

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIANE DANDARA SIQUEIRA 

E SILVA - OAB:15964, ERICA REGINA DE JESUS ALCOFORADO - 

OAB:19.130, GRASIELA ELISIANE GANZER - OAB:9.899/OAB-MT, LUIZ 

ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC, SIDINEI DOS SANTOS 

NUNES - OAB:11252, THIAGO MOURA NASSER - OAB:18044

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

SOUZA - OAB:326.004/SP, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Vistos.

Consoante manifestação da parte autora de fls.30/34, intime-se o 

administrador judicial para se pronunciar em 05 (cinco) dias.

Às providências.

 Cuiabá, 09 de julho de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1292021 Nr: 5567-76.2018.811.0041

 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: SIMPLICIO ALMEIDA SANTOS, ANTONIO LUIZ FERREIRA 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAVI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

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

SILVA - OAB:6565/MT, RIAN DIULICE CORDEIRO DA SILVA - 

OAB:18.139/MT

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030631/7/2018 Página 8 de 442



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

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

OAB:9634/OAB-MT

 Tendo em vista o não cadastramento do Administrador Judicial, o qual já 

se encontra devidamente cadastrado, envio para republicação, a 

intimação para que se manifeste nos autos no prazo de cinco (05)dias, 

conforme despacho transcrito:Visto. I- Recebo a emenda a inicial para que 

surtam seus legais e jurídicos efeitos (fl. 08). II - Trata-se de habilitação 

retardatária interposta por SIMPLÍCIO ALMEIDA SANTOS, por dependência 

aos autos da recuperação judicial de MAVI ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO 

LTDA. E OUTRAS (Processo nº 46354-55.2015.811.0041 – Código 

1049831), que, conforme autoriza o §5º, do art. 10, da Lei 11.101/05, deve 

ser recebida como IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES, e 

processada na forma do artigo 13, da LRF. Assim, intime-se o devedor 

para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestar-se sobre a presente 

impugnação (art. 12, da Lei N.º 11.101/2005), juntando os documentos que 

tiver e indicando outras provas que reputem necessárias. Com a 

contestação, intime-se o ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo de 05 

(cinco) dias úteis, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar à sua 

manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

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

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

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

§ único, do artigo 12, da Lei N.º 11.101/2005. Após, dê-se vista dos autos 

ao Ministério Público, voltando-me, em seguida conclusos.

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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1126867 Nr: 21667-77.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CICERO TENORIO DE MELO, CARLOS HENRIQUE 

RACHID MAIA DE ANDRADE

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE RACHID 

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

OAB:14012

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

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

OAB:14485/MT

 Intimo o advogado José Antonio Romano Ferreira - OAB/MT n. 14.012 

para proceder com o desentranhamento da petição de fls. 13/44.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1027653-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM DOMINGOS MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS OAB - MT15626/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO BASTOS RAMBO (RÉU)

ANTONIA CANDIDA GARCIA MARVULLE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR OAB - MT13822/O 

(ADVOGADO)

RUBENS MENDES MADEIROS OAB - MT22528/O (ADVOGADO)

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1027653-58.2017.8.11.0041. AUTOR: JOAQUIM DOMINGOS MARTINS 

RÉU: PEDRO BASTOS RAMBO, ANTONIA CANDIDA GARCIA MARVULLE 

Vistos em correição. 1. Compulsando os autos, verifico que existe outra 

possessória em apenso, onde partes distintas disputam o mesmo imóvel. 

2. Desta feita, nos termos do artigo 357, §3º do CPC designo audiência de 

saneamento para o dia 10 de Outubro de 2018, às 14h30min, para melhor 

solucionar as questões nestes autos e nos autos em apenso. 3. Intimo as 

partes, através de seus advogados, para comparecerem ao ato. Cuiabá, 

26 de julho de 2018. Adriana Sant’Anna Coningham Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1027653-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM DOMINGOS MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS OAB - MT15626/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO BASTOS RAMBO (RÉU)

ANTONIA CANDIDA GARCIA MARVULLE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR OAB - MT13822/O 

(ADVOGADO)

RUBENS MENDES MADEIROS OAB - MT22528/O (ADVOGADO)

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1027653-58.2017.8.11.0041. AUTOR: JOAQUIM DOMINGOS MARTINS 

RÉU: PEDRO BASTOS RAMBO, ANTONIA CANDIDA GARCIA MARVULLE 

Vistos em correição. 1. Compulsando os autos, verifico que existe outra 

possessória em apenso, onde partes distintas disputam o mesmo imóvel. 

2. Desta feita, nos termos do artigo 357, §3º do CPC designo audiência de 

saneamento para o dia 10 de Outubro de 2018, às 14h30min, para melhor 

solucionar as questões nestes autos e nos autos em apenso. 3. Intimo as 

partes, através de seus advogados, para comparecerem ao ato. Cuiabá, 

26 de julho de 2018. Adriana Sant’Anna Coningham Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1027653-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM DOMINGOS MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS OAB - MT15626/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO BASTOS RAMBO (RÉU)

ANTONIA CANDIDA GARCIA MARVULLE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR OAB - MT13822/O 

(ADVOGADO)

RUBENS MENDES MADEIROS OAB - MT22528/O (ADVOGADO)

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1027653-58.2017.8.11.0041. AUTOR: JOAQUIM DOMINGOS MARTINS 

RÉU: PEDRO BASTOS RAMBO, ANTONIA CANDIDA GARCIA MARVULLE 

Vistos em correição. 1. Compulsando os autos, verifico que existe outra 

possessória em apenso, onde partes distintas disputam o mesmo imóvel. 

2. Desta feita, nos termos do artigo 357, §3º do CPC designo audiência de 

saneamento para o dia 10 de Outubro de 2018, às 14h30min, para melhor 

solucionar as questões nestes autos e nos autos em apenso. 3. Intimo as 

partes, através de seus advogados, para comparecerem ao ato. Cuiabá, 

26 de julho de 2018. Adriana Sant’Anna Coningham Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005620-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISABETH APARECIDA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI OAB - MT0008337A-O (ADVOGADO)

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT0010455A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOADIR SILVA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1005620-40.2018.8.11.0041. REQUERENTE: ELISABETH APARECIDA 

FERREIRA REQUERIDO: JOADIR SILVA DE ALMEIDA PROCESSO Nº. 

1005620-40.2018.8.11.0041. Vistos. Não obstante o arrazoado exposto 

pela parte autora e a documentação juntada, entendo necessária à 

realização da audiência para justificação do alegado, nos termos do art. 
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562, do CPC, para melhor esclarecimento sobre a sua posse e esbulho no 

imóvel em litígio, haja vista o suposto esbulho teria ocorrido há 2 anos e 

pelo que está nos autos o réu teria adentrado no imóvel antes do Alessio. 

Desta forma, DETERMINO: 1. INTIMO a parte autora, via DJE, para que no 

prazo de 05 dias emende a inicial apresentando o seu rol de testemunhas 

para oitiva na audiência de justificação, que deverão ser intimadas para 

comparecimento à audiência nos moldes do artigo 455, caput, do CPC. 2. 

No mesmo prazo, INTIMO a parte autora para juntar aos autos o croqui de 

localização do imóvel e o memorial descritivo assinado por profissional 

habilitado e com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica- ART, 

contendo as coordenadas dos vértices definidores dos limites dos imóveis 

rurais, geo-referenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, conforme 

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

de quaisquer outros documentos capazes de identificar a área sobre a 

qual pretende a proteção possessória, tendo em vista que pela 

documentação carreada não é possível localiza-lo, sob pena de 

indeferimento da inicial e extinção do feito. 3. DESIGNO audiência de 

justificação para o dia 04/09/2018 às 13h30min. 4. CITE-SE a parte ré para 

contestar a ação no prazo de 15 dias (art. 335, CPC), ressaltando que o 

prazo para a defesa começa a contar a partir da intimação da decisão que 

deferir ou não a medida liminar (art. 564, parágrafo único, CPC), bem como 

INTIME-A para comparecer à audiência de justificação na data designada, 

esclarecendo que poderá intervir, desde que o faça por intermédio de 

advogado. 5. Cumpra-se com urgência, expedindo o necessário. Cuiabá, 

26 de julho de 2018 Adriana Sant’Anna Coningham Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1022729-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA CANDIDA GARCIA MARVULLE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS MENDES MADEIROS OAB - MT22528/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DOS CABOS E SOLDADOS DA POLICIA MILITAR E 

BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR OAB - MT13822/O 

(ADVOGADO)

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1022729-04.2017.8.11.0041. AUTOR: ANTONIA CANDIDA GARCIA 

MARVULLE RÉU: ASSOCIACAO DOS CABOS E SOLDADOS DA POLICIA 

MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. 1. 

Compulsando os autos, verifico que existe outra possessória em apenso, 

onde partes distintas disputam o mesmo imóvel. 2. Desta feita, nos termos 

do artigo 357, §3º do CPC designo audiência de saneamento para o dia 10 

de Outubro de 2018, às 14h30min, para melhor solucionar as questões 

nestes autos e nos autos em apenso. 3. Intimo as partes, através de seus 

advogados, para comparecerem ao ato. Cuiabá, 26 de julho de 2018. 

Adriana Sant’Anna Coningham Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1022729-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA CANDIDA GARCIA MARVULLE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS MENDES MADEIROS OAB - MT22528/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DOS CABOS E SOLDADOS DA POLICIA MILITAR E 

BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR OAB - MT13822/O 

(ADVOGADO)

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1022729-04.2017.8.11.0041. AUTOR: ANTONIA CANDIDA GARCIA 

MARVULLE RÉU: ASSOCIACAO DOS CABOS E SOLDADOS DA POLICIA 

MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. 1. 

Compulsando os autos, verifico que existe outra possessória em apenso, 

onde partes distintas disputam o mesmo imóvel. 2. Desta feita, nos termos 

do artigo 357, §3º do CPC designo audiência de saneamento para o dia 10 

de Outubro de 2018, às 14h30min, para melhor solucionar as questões 

nestes autos e nos autos em apenso. 3. Intimo as partes, através de seus 

advogados, para comparecerem ao ato. Cuiabá, 26 de julho de 2018. 

Adriana Sant’Anna Coningham Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1018323-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL DO EDIFICIO SAINT MIKHAEL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AQUILES RODOLFO FALCAO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Samuel Richard Decker Neto OAB - MT4965/O (ADVOGADO)

 

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 

Requerida 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

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 432472 Nr: 12280-48.2010.811.0041

 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: BENEDITO DA COSTA RIBEIRO FILHO, CARMOSINA DA 

COSTA RIBEIRO

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

LTDA, URDERICO BELLUFI, FELIPE NUNES BELLUFI, ERENIR GELIO DOS 

SANTOS, DAGOBERTO GARCIA BELLUFI, JOSEFINA MAGALHÃES DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS MAIA DE ALMEIDA - 

OAB:9153 - MT, NILSARA DE LIMA BATISTA - OAB:7794/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Em atenção à certidão de fl. 285, INTIMO a parte autora, via DJE, para 

manifestar interesse no prosseguimento da ação, no prazo de 05 dias, 

sob pena de extinção do feito, devendo o Sr. Gestor proceder conforme 

itens 5 e 6 Ordem de Serviço nº 01/2018.

Após, certifique-se e concluso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1122896 Nr: 20018-77.2016.811.0041

 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: ARLY EDSON DOMINGOS BRIANEZE, ONIVALDO 

BUDNY, RICARDO DE ALMEIDA CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON ÂNGELO DOS SANTOS, ASSOCIAÇÃO 

FLOR DA MATA, E OUTROS, UNIÃO DAS TRABALHADORAS E 

TRABALHADORES CHACAREIROS SÃO RAIMUNDO DO MORO DE SÃO 

JERONIMO-COMUNIDADE SANTA LUZIA ESTRADA PONTE DE 

FERRO-FLOR DA MATA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON ALVES DAMACENO - 

OAB:3.620/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - 

OAB:21521/O, WALDIR SIQUEIRA DE FARIAS - OAB:10201/MT

 Vistos em correição.

Diante da certidão de fl. 220 que constatou o equívoco na arguição de 

suspeição, revogo a decisão de fl. 146, mantendo os autos com esta 

Magistrada.

 Às fls. 213/214, os requeridos requereram a devolução do prazo para 

manifestação, alegando que os autos encontrava-se em carga com o 

advogado da parte autora desde o dia 10 de julho de 2018.

 No entanto, em consulta ao sistema apolo, verifico que o advogado dos 
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autores retirou o processo em carga no dia 10/07/2018 e devolveu em 

11/07/2018, ou seja, antes mesmo da publicação de abertura de prazo que 

se deu em 13/07/2018.

Além do mais, a petição dos requeridos foi protocolada em 12/07/2018, 

data em que os autos já se encontrava em cartório.

Diante disto, INDEFIRO o pedido de devolução de prazo requerido às fls. 

213/214.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 738664 Nr: 35253-60.2011.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO PEREIRA DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSCELINO DINIS PERIN, e outros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVAIR KICHEL ZUFFO - 

OAB:22480/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

INTIMO a parte autora, via DJE, para, no prazo de 05 dias, manifestar 

interesse no prosseguimento do feito, nos termos do art. 485, §1º, do CPC, 

sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 412473 Nr: 1866-88.2010.811.0041

 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: EDUARDO DOS SANTOS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE SÉRGIO REIS DE BRITO, RAQUEL 

OLIVEIRA BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOEL QUINTELLA - OAB:9563/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICTOR ALIPIO AZEVEDO 

BORGES - OAB:13.975, VICTOR ALIPIO AZEVEDO BORGES - 

OAB:13975

 Vistos em correição.

 1. Cumpra-se integralmente a decisão de fl. 233, visto que proferida há 

mais de 60 dias.

 2. Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 700317 Nr: 34940-36.2010.811.0041

 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: IGREJA ADVENTISTA DA PROMESSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁTIMA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:9059/MT, DANIELLE IZAURA DA SILVA CAVALLARI REZENDE - 

OAB:6057/MT, JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:17.147, JANE 

CLAIR ZANETTI - OAB:8.716/MT

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

FUNDIÁRIO - OAB:

 Vistos em correição.

INTIMO a parte autora, via DJE, para que no prazo de 15 dias, apresente 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto, nos termos do § 1º do 

art. 1.010 do CPC;

 Após, verifique o gestor a certidão de fl. 146, haja vista que o processo 

não pode ter andamentos apócrifos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 731965 Nr: 28114-57.2011.811.0041

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO JOSÉ MENDES NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMAR ALVES DE OLIVEIRA, EMPRESA 

RURAL QUATRO IRMÃOS, VIANA ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3.213/MT, DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - OAB:6.199/MT, 

DENISE MADALENA DE ABREU E SILVA - OAB:12836, GEANDRE 

BUCAIR SANTOS - OAB:7722/MT, JOCELANE GONÇALVES - 

OAB:9390, MARIA CLAUDIA DE CASTRO BORGES STÁBILE - 

OAB:5930, MARIANA CORREA DA COSTA DE LACERDA SOUZA - 

OAB:13031/MT, ORLANDO CAMPOS BALERONI - OAB:4849, PEDRO 

MARCELO DE SIMONE - OAB:3937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:MT 3473-A, DIVANIR MARCELO DE PIERI - OAB:5698-A, FLAVIO 

ARAUJO LEMES FERREIRA - OAB:12.263 MT, MARCELO ZAGONEL - 

OAB:11.504/MT

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

Processo Civil, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de 

mérito.Deixo de condenar o opoente ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios, tendo em vista que mesmos citados os opostos não 

ofertarem defesa, bem como a oposta Viana Alimentos Ltda reconheceu a 

pretensão.INTIMO as partes, via DJE, desta decisão. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos, com os procedimentos de 

praxe.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 720673 Nr: 16110-85.2011.811.0041

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMAR ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3.213/MT, DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - OAB:6.199/MT, 

DENISE MADALENA DE ABREU E SILVA - OAB:12836, GEANDRE 

BUCAIR SANTOS - OAB:7722, JOCELANE GONÇALVES - OAB:9390, 

LEANDRE BUCAIR SANTOS - OAB:7722/MT, MARIA CLAUDIA DE 

CASTRO - OAB:5930, MARIANA CORREA DA COSTA DE LACERDA 

SOUZA - OAB:13031/MT, ORLANDO CAMPOS BALERONI - OAB:4849, 

PEDRO MARCELO DE SIMONE - OAB:3937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DE ANDRADE 

ZAGONEL - OAB:11504/O

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

Processo Civil, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de 

mérito.Deixo de condenar o opoente ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios, tendo em vista que mesmos citados os opostos não 

ofertarem defesa, bem como a oposta Viana Alimentos Ltda reconheceu a 

pretensão.INTIMO as partes, via DJE, desta decisão. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos, com os procedimentos de 

praxe.Certifique-se a secretaria quanto a correta paginação do 

feito.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 752318 Nr: 4150-98.2012.811.0041

 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: HELENO PEDRO DE MORAES, IZABEL DA SILVA 

MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMAR ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DE ANDRADE 

ZAGONEL - OAB:11504

 Vistos em correição.

INDEFIRO o pedido da parte autora de fl. 225v, tendo em vista que o 

desconhecimento do paradeiro do réu para sua citação não induz o 

julgamento antecipado da lide, mesmo diante da liminar concedida, mas 

apenas sua citação por edital, nos termos do art. 256 do CPC.

Ademais, no que tange ao endereço do réu, entendo pertinente consignar 

que este é autor dos embargos de terceiros cód. 466161, que tramitaram 

nesta Vara Especializa e foram julgados improcedentes. Na mencionada 

lide já era dúvida o seu endereço, haja vista que quanto tentou-se intimá-lo 

para prestar depoimento pessoal o meirinho certificou que o réu havia se 

mudado.

Durante a instrução do feito, esta Magistrada questionou o Sr. Ademar 
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Alves de Oliveira sobre seu atual endereço, vindo esta a responder 

apenas que morava com parentes em Rio Verde/Go, Goiânia/GO e 

Campinas/SP, pois fazia tratamento de saúde, mas que recebia 

correspondência no endereço Rua das Monções, Lote 01, Quadra 02, 

Jardim Bom Clima, Cuiabá/MT, o que se sabe não é verdade, pois ele 

vendeu este imóvel para Marcelo Zagonel.

Desta feita, a fim de que os autores não agonizem no aguardo da 

prestação jurisdicional, tratando-se, ainda, de um processo inserido na 

Meta 2/CNJ, DETERMINO:

1. Expeça-se edital de citação do réu Ademar Alves de Oliveira, com 

prazo de 20 (vinte) dias, para contestar a ação, nos termos do art. 257 do 

CPC. Desde já, nomeio o Núcleo de Práticas Jurídicas da Universidade de 

Mato Grosso – UFMT para defesa dativa do réu.

2. Considerando que o feito versa sobre imóvel diverso daquele discutido 

nos autos da ação possessória cód. 353583, determino seu 

desapensamento.

2. Cumpra-se, certificando o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 353583 Nr: 24073-52.2008.811.0041

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMPRESA RURAL QUATRO IRMÃOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DA COMARCA DE 

CUIABÁ - MT, CARTÓRIO NOTORIAL DO DISTRITO DE BOM SUCESSO, 

CAROL COSNTRUTORA INCORPORADORA TRANSPORTES E SERVIÇOS 

LTDA, CARTÓRIO DO SERVIÇO NOTARIAL DO DISTRITO DE CAPÃO 

GRANDE, VIANA ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:MT 3473-A, GEISY CARINE MIRANDA DA SILVA - OAB:8194, 

RONALDO GONDIM DOS SANTOS - OAB:11905-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIVANIR MARCELO DI PIERI - 

OAB:5698-A, FLAVIO ARAUJO LEMES FERREIRA - OAB:12.263 MT, 

MAURO BASTIAN FAGUNDES - OAB:8.907

 O presente feito ficou sobrestrado em razão dos embargos terceiros cód. 

466161, julgado improcedente por este juízo, portanto, deve retomar seu 

prosseguimento.

Compulsando detidamente os autos, verifico que os réus contestaram a 

ação, entretanto, a parte autora sequer foi intimada para impugnar as 

defesas ofertadas, bem como a denunciada Carol Construtora, 

Incorporadora Transportes e Serviços Ltda denunciou à lide terceiros que 

sequer foram citados.

No entanto, neste intervalo sobreveio o falecimento de um dos réus, 

conforme certidão de óbito de fl. 425.

 A morte ou perda da capacidade processual de qualquer das partes é 

causa de suspensão do feito, nos termos do art. 313, I do CPC, 

observando o juízo a necessidade de habilitação dos sucessores, 

herdeiros ou de seu espólio, conforme art. 689 do CPC

Isto posto, determino a SUSPENSÃO do feito pelo prazo mínimo de 02 

(dois) meses e INTIMO a parte autora, via DJE, para que, neste prazo, 

promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se 

for o caso, dos herdeiros, nos termos do art. 313, §2º, do CPC.

À Secretaria, determino:

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

manifestação;

2 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 566507 Nr: 56634-56.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EULAR PEDRO FRARE, CLAUDETE FRARE, ESPÓLIO DE 

EDMUND AUGUSTUS ZANINI, THERESE FRANCES ZANINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADARCIR SEIDL JUNIOR - 

OAB:236666, ANTONINO MOURA BORGES - OAB:839-A/MS, JOSMEYR 

ALVES DE OLIVEIRA - OAB:81717/SP, Ruben Marcos Seidl - 

OAB:235194/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Às fls. 252/256, os acordantes foram intimados a juntarem as matrículas 

sobre as quais teria incidido o acordo, para proceder a baixa do 

sequestro.

À fl. 258, o Espólio de Edmund Augustus Zanini requereu a dilação do 

prazo para apresentação das matrículas.

Às fls. 259/260, o Espólio de Edmund Augustus Zanini, já representado 

por seu inventariante, requereu a intimação dos primeiros acordantes para 

que estes juntassem as matrículas e documentos necessários para 

realizar a baixa da anotação de sequestro.

Decido.

Tratando-se de acordo homologado em juízo em que é interesse de ambas 

as partes a baixa da anotação do sequestro nas matrículas objeto da 

presente, defiro o pedido formulado à fl. 259/260.

1. Intimo, portanto, os primeiros acordantes Nestor Longo e Aires Mella, 

para que no prazo de 15 dias, tragam aos autos as certidões de registro 

dos imóveis atualizados das matrículas que foram objeto deste acordo.

2. Com a juntada dos documentos, intime-se os demais acordantes para 

manifestarem no prazo de 5 dias.

3. Após encaminhe-se ao Ministério Público para que possa ofertar o seu 

parecer.

4. Cumpridas as determinações supra, retornem os autos conclusos.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001488-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LENILZE CAMPOS SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

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

das custas processuais (Certidão do Contador – Id 11221887), sob pena 

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

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1001086-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEVILSON MORAIS DA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN NADAF GUSMÃO OAB - MT0016284A (ADVOGADO)

FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR OAB - MT0021087A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

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

das custas processuais (Certidão do Contador – Id 11559967), sob pena 

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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1018798-27.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO TEIXEIRA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/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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Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

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

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

das custas processuais (Certidão do Contador – Id 11562315), sob pena 

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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1021051-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CIRO URCELINO ALVES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

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

das custas processuais (Certidão do Contador – Id 11558947), sob pena 

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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002742-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

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

das custas processuais (Certidão do Contador – Id 11562624), sob pena 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017168-33.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON RODRIGUES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT24572-O (ADVOGADO)

GLEISON GOMES DA SILVA OAB - MT0019605A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

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

das custas processuais (Certidão do Contador – Id 11561919), sob pena 

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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000690-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAILSON MANOEL SILVA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

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

das custas processuais (Certidão do Contador – Id 11561513), sob pena 

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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1014916-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RICARDO LEITE ANACLETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

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

das custas processuais (Certidão do Contador – Id 11562035), sob pena 

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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1020595-38.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROGER PABLO QUISPE CONDORI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

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

das custas processuais (Certidão do Contador – Id 11560578), sob pena 

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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003082-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

joeli mariane castelli OAB - MT0016746A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

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

das custas processuais (Certidão do Contador – Id 11560744), sob pena 

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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000210-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GISELLE RIBEIRO DE PAULA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

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

das custas processuais (Certidão do Contador – Id 11561164), sob pena 

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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1015965-36.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AMARILDO DE CAMPOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

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

das custas processuais (Certidão do Contador – Id 11563468), sob pena 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023676-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA RODRIGUES MACARIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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, querendo, manifestarem acerca do Laudo Pericial juntado aos 

autos – Id. 10489806 –, 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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006500-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MM - FORMACAO E TREINAMENTO DE SEGURANCA E VIGILANTES LTDA. 

- ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

andre castrillo OAB - MT0003990A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BLITZEM SEGURANCA LTDA (RÉU)

 

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

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

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar(em-se) acerca da Certidão 

do Oficial de Justiça (Diligencia Negativa) – Id. 12799743 – juntada aos 

autos, requerendo o que entenderem de direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001936-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA XAVIER DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA XAVIER DA SILVA OAB - MT12162/O (ADVOGADO)

PEDRO RODRIGUES DA SILVA NETO OAB - MT16455/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CORREA MEYER (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VITOR DE OLIVEIRA TAVARES OAB - MT15300/O (ADVOGADO)

 

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

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

para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, oferecer(em) IMPUGNAÇÃO 

a Contestação e documentos juntados aos autos. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019740-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS RAMOS BARBOSA OAB - MT13913/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS TOGNI (RÉU)

 

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

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

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

Negativa (Correspondência Devolvida) – Id. 11640019 – juntada aos autos, 

requerendo o que entenderem de direito. – Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006382-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ERNESTO DA SILVA NETO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS MARIO TEIXEIRA (REQUERIDO)

 

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

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

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

Oficial de Justiça (Diligencia Negativa) – Id. 12004270 – juntada aos autos, 

requerendo o que entenderem de direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002332-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ROGERIO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

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

das custas processuais (Certidão do Contador – Id 11223083), sob pena 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025607-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO HONORATO DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TANZILA LOPES OLAZAR REGES OAB - MT22079/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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, querendo, manifestarem acerca do Laudo Pericial juntado aos 

autos – Id. 10838935 –, 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000179-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE ROQUE DE ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT0010032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

REQUERIDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuarem o pagamento 
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das custas processuais (Certidão do Contador – Id 12224553), sob pena 

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

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1038064-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOCIEDADE BENEFICIENTE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO CARRELO SILVA OAB - MT0006602A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D TUDO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E 

SUPRIMENTOS LTDA - ME (RÉU)

 

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

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

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

Certidão de Id. 14454204, postulando o que entender(em) de direito. Nada 

Mais

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1162490 Nr: 36963-42.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERINA SGUAREZI RUTZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - 

OAB:15714/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DOU a executada por intimada da penhora de fl. 194, ao passo que, 

embora a carta de intimação tenha sido devolvida com a anotação de 

"RECUSADA", a correspondência foi encaminhada para o endereço em 

que citada por Oficial de Justiça, cabendo a ela comunicar a este Juízo a 

sua modificação temporária ou definitiva (NCPC, 274, PU).

Desta feita, defiro o levantamento dos valores penhorados através do 

Bancejud à fl. 194, devendo ser expedido para tanto o competente alvará, 

constando os dados bancários indicados pelo exequente que advoga em 

causa própria.

Traga o exequente certidão atualizada da matrícula do imóvel de 

propriedade da executada, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias.

No mesmo prazo acima, traga o exequente demonstrativo do débito 

atualizado, observando que, nesta execução de título extrajudicial, não 

incide multa e honorários do artigo 523, § 1º, do NCPC.

Às providências. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1049224 Nr: 46045-34.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUAREZ ANTONIO CAROLINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICHARD LUIZ MENDES MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO FALCAO FERREIRA - 

OAB:11242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o levantamento dos valores penhorados através do Bancejud à fl. 

36, devendo ser expedido o competente alvará em favor do advogado do 

exequente (fl. 11), constando os dados bancários indicados (fl. 43).

Sem prejuízo, traga o exequente demonstrativo do débito atualizado, 

observando que não há honorários advocatícios sucumbenciais fixados 

na "sentença" de fl. 22.

Às providências. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 24831 Nr: 12845-27.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAÚ S/A CONSTRUTORA E INCORPORADORA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCY MARA BORGES SANTOS-ME (TURINHA 

DO BARULHO), TEREZINHA BORGES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO ROSSETTI PORTELA 

- OAB:91.263, IGOR GOES LOBATO - OAB:307.482, JÚLIO DE 

CARVALHO PAULA LIMA - OAB:90.461

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO JUNIOR QUEIROZ 

LUZ - OAB:23787

 Vistos.

Defiro o levantamento do valor penhorado através do Bancejud à fl. 

190-vº, devendo ser expedido o competente alvará em favor da 

exequente, constando os dados bancários informados (fl. 213).

Sem prejuízo, manifeste-se a exequente, requerendo o que entender de 

direito, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 422888 Nr: 7620-11.2010.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ GONZAGA VASCONCELOS MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL CORREA DE ALMEIDA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO CESAR 

VASCONCELLOS MOREIRA - OAB:8.719/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HENRIQUE DA SILVA 

CAMBARÁ - OAB:3.290/MT

 Processo n. 7620-11.2010.811.0041

Código 422888

 Vistos.

 Certifique a secretaria deste juízo quanto ao decurso de prazo, acerca da 

intimação de fls. 187.

Após, concluso.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 25 de julho de 2018.

 Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 949478 Nr: 60001-54.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO FERREIRA DOS SANTOS, SEBASTIÃO 

FERREIRA DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO GONÇALVES DOS 

SANTOS - OAB:11744

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3056

 Vistos.

Defiro o levantamento do valor depositado à fl. 316, em atendimento à 

decisão de fl. 290, devendo ser expedido o competente alvará em favor 

do advogado do exequente (fls. 11-12), constando os dados bancários 

informados (fl. 354).

Sem prejuízo, manifeste-se o exequente, requerendo o que entender de 

direito, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de presunção da 

satisfação da obrigação estampada no título executivo judicial e 

concordância tácita com a extinção do feito.

Após, conclusos.

Às providências. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 746605 Nr: 43818-13.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSAD ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CELSO LUIS MAGALHÃES SERRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA - 

OAB:12.056/MT, Carlos Eduardo Pereira Santana - OAB:12812/MT, 

DANYLO FERREIRA DE ALCÂNTARA - OAB:13.724/MT, JULIANA 
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FERREIRA DE OLIVEIRA - OAB:10.021

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DAVID ANTUNES - 

OAB:1141-A, LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENÇO - OAB:BA/16.780

 Vistos.

A parte executada ofereceu em pagamento o valor que entendia devido 

(NCPC, 526).

Instada, a parte credora manifestou a sua discordância com o valor do 

depósito efetuado, requerendo o levantamento da parte incontroversa e a 

intimação da parte devedora para efetuar o pagamento da diferença, 

referentes ao reembolso das custas e despesas processuais a que esta 

foi condenada.

Determinada a intimação da parte executada (fl. 274), quedou-se ela inerte 

(fl. 280), ao que foi deferida a penhora de valores através do sistema 

Bacenjud (fl. 291), devidamente efetivada (fls. 292-293).

Intimada da penhora, a executada quedou-se silente (fl. 294).

A parte exequente, por sua vez, manifestou-se, requerendo o 

levantamento da importância penhorada.

É o relatório. Fundamento e decido.

Verifica-se dos autos que a obrigação foi satisfeita, nada mais havendo a 

ser requerido.

Posto isto, declaro a obrigação satisfeita, extinguindo o este cumprimento 

de sentença, nos termos do artigo 924, II, do NCPC.

Expeça-se o competente alvará em favor do advogado da parte 

exequente (fl. 27), constando os dados bancários informados (fl. 297).

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, 

arquivando-se os autos com as anotações e baixas de estilo.

Às providências. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 35198 Nr: 9014-05.2000.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO DE SAÚDE SANTA CRUZ LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA 

LEITE - OAB:7.413

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICTOR HUMBERTO 

MAIZMAN - OAB:4.501/MT

 Processo n. 859/2008

Código 35198

Vistos.

O procedimento de desconsideração de personalidade jurídica requerida 

pela exequente deve atender o art. 795, §4º do NCPC:

“Art. 795. Os bens particulares dos sócios não respondem pelas dívidas 

da sociedade, senão nos casos previstos em lei.

(...)

§ 4o Para a desconsideração da personalidade jurídica é obrigatória a 

observância do incidente previsto neste Código.”

Assim, intime-se o exequente para que adeque o seu pedido de 

desconsideração da personalidade jurídica, ao previsto no Título III, 

Capitulo IV, do Código de Processo Civil, no prazo de 10 dias, sob pena de 

indeferimento.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 26 de julho de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 836831 Nr: 41743-30.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISABEL GARCIA DE FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCKEY CLUB DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA ALMEIDA DINIZ - 

OAB:5658 - E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT

 Código 836831

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença. Portanto, promovam-se as devidas 

anotações, comunicando o Cartório Distribuidor.

Intime-se a devedora, através de seu patrono, para cumprimento da 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do CPC), efetuando 

o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito, acrescido de custas (fl. 89).

Na hipótese de o devedor ser representada pela Defensoria Pública ou 

quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvando a 

possibilidade do inciso IV do art. 513 do CPC, a intimação para 

cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

 A intimação da devedora somente será realizada por edital, quando, 

citada na forma art. 256 do CPC e tiver sido revel na fase de 

conhecimento.

Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de 

multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo 

com o § 1º do art. 523 do CPC.

Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente sobre 

o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do CPC).

Por fim, se a devedora não efetuar tempestivamente o pagamento 

voluntário, expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do CPC.

Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a 

executada, independente de penhora ou nova intimação, apresente 

querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 

525 do CPC.

Cumpra-se.

Cuiabá, 25 de Julho de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 932876 Nr: 50871-40.2014.811.0041

 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: LOURENÇO DA SILVA

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS 

- OAB:OAB/MT 15.383

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Posto isto, em razão do pagamento integral do montante da condenação 

devidamente atualizado, JULGO EXTINTO este cumprimento de sentença 

nos termos do art. 924, II do NCPC.Expeça-se alvará em favor da parte 

autora para levantamento do valor disponibilizado, conforme dados 

bancários declinados à fl. 313. Com relação a expedição do alvará, deverá 

ser observado o disposto no art. 1º e seu respectivo parágrafo do 

Provimento n. 68 de 03.05.2018 do CNJ, que possui a seguinte 

redação:“Art. 1º As decisões, monocráticas e colegiadas, que deferem 

pedido de levantamento de depósito condicionam-se necessariamente à 

intimação da parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou 

recurso.§ 1º O levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias 

úteis após o esgotamento do prazo para recurso.” Portanto, antes da 

remessa dos autos à conclusão para assinatura do respectivo alvará 

eletrônico, deverá restar devidamente certificado nos autos, a intimação 

das partes, e o transcurso dos prazos estabelecidos no referido comando 

normativo.Intime-se a executada para efetuar o pagamento do perito 

judicial, no prazo de 05 (cinco) dias (NCPC, 218, § 3º), sob pena de 

penhora.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá, 25 de Julho de 

2018.Luiz Octávio O. Saboia RibeiroJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 901647 Nr: 31070-41.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE FESTA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR COELHO DA SILVA - 

OAB:14948/MT, JOSÉ MARCIO DE OLIVEIRA - OAB:14.247

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco André Honda Floes - 
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OAB:9.708-A/MT

 Processo n. 31070-41.2014.811.0041

Código 901647

Vistos.

Verifico que às fls. 167/168, a executada colacionou o comprovante do 

pagamento complementar da condenação e consequentemente 

requerimento de extinção do feito.

O exequente se manifestou às fls. 173 concordando com o valor 

depositado e requerendo o levantamento do montante.

É o relatório. Decido.

Nos termos do artigo 4º c/c artigo 12, inciso VII do NCPC, passo à análise 

deste cumprimento de sentença.

 Infere-se dos autos que a devedora cumpriu com sua obrigação, juntando 

aos autos o comprovante de depósito judicial do valor atualizado de R$ 

7.002,25 (sete mil e dois reais e vinte e cinco centavos) (fl. 168).

Posto isto, em razão do pagamento integral do montante da condenação 

devidamente atualizado, JULGO EXTINTO este cumprimento de sentença 

nos termos do art. 924, II do NCPC.

Expeça-se alvará em favor da parte autora para levantamento do valor 

disponibilizado, conforme dados bancários declinados à fl. 173. Com 

relação a expedição do alvará, deverá ser observado o disposto no art. 1º 

e seu respectivo parágrafo do Provimento n. 68 de 03.05.2018 do CNJ, 

que possui a seguinte redação:

“Art. 1º As decisões, monocráticas e colegiadas, que deferem pedido de 

levantamento de depósito condicionam-se necessariamente à intimação da 

parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso.

§ 1º O levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis 

após o esgotamento do prazo para recurso.”

 Portanto, antes da remessa dos autos à conclusão para assinatura do 

respectivo alvará eletrônico, deverá restar devidamente certificado nos 

autos, a intimação das partes, e o transcurso dos prazos estabelecidos 

no referido comando normativo.

Com a expedição dos alvarás, arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 25 de Julho de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 364158 Nr: 1801-30.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DOS SANTOS BEZERRA

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

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Processo n. 1801-30.2009.811.0041

Código: 364158

Vistos.

A parte credora se manifesta pelo levantamento do valor depositado (fl. 

381) e requer o cumprimento de sentença do saldo remanescente, 

sustentando que fora depositado valor menor (fls. 384/385).

Intime-se a seguradora a depositar o valor de R$ 636,94 (seiscentos e 

trinta e seis reais e noventa e quatro centavos), conforme atualização (fls. 

385/386), no prazo de 15 dias, sob pena de incidência da multa de 10% e 

honorários advocatícios que fixo em 10% para esta fase, nos termos 

previstos no artigo 523, § 1º do Novo CPC.

Expeça-se alvará em favor da parte autora para levantamento do valor 

disponibilizado, conforme dados bancários declinados à fl. 385. Com 

relação a expedição do alvará, deverá ser observado o disposto no art. 1º 

e seu respectivo parágrafo do Provimento n. 68 de 03.05.2018 do CNJ, 

que possui a seguinte redação:

“Art. 1º As decisões, monocráticas e colegiadas, que deferem pedido de 

levantamento de depósito condicionam-se necessariamente à intimação da 

parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso.

§ 1º O levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis 

após o esgotamento do prazo para recurso.”

 Portanto, antes da remessa dos autos à conclusão para assinatura do 

respectivo alvará eletrônico, deverá restar devidamente certificado nos 

autos, a intimação das partes, e o transcurso dos prazos estabelecidos 

no referido comando normativo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá, 25 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.: 421760 Nr: 7018-20.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECAD ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER LUIS DA SILVA MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE YULIKA YANAGUI 

OLIVEIRA - OAB:15.647, HENRIQUE NOGUEIRA LEMOS - OAB:8328/MT, 

PATRICK ALVES COSTA - OAB:7993-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUBER EDUARDO DE 

ARRUDA CAMPOS - OAB:8890/MT

 Processo n. 7018-20.2010.811.0041

 Código n. 421760

Vistos

Trata-se de cumprimento de sentença, no qual a parte devedora foi 

intimada para pagar o débito e manteve-se indiferente.

Assim, diante da recalcitrância da parte devedora em satisfazer 

voluntariamente o crédito exequendo e da frustração das diligências 

efetuadas até agora para a localização de bens que lhe pertençam, 

tornou-se necessária a verificação das declarações de bens e renda 

eventualmente prestadas à Receita Federal do Brasil.

Desta feita, DEFIRO o pedido de consulta ao sistema INFOJUD, cujo 

resultado segue em anexo, sendo que as informações eventualmente 

encontradas deverão ficar arquivadas em pasta própria na Secretaria 

para consulta pela parte credora no modo e pelo tempo previstos no artigo 

477, §§ 1º e 2º, da CNGC Judicial.

Ademais, manifeste-se a parte exequente, requerendo o que entender de 

direito, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 26 de julho de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 896777 Nr: 27472-79.2014.811.0041

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 

CUIABÁ II SPE LTDA, RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANESSA DE MELO TORRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO JOÃO SANTANA - 

OAB:8360

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERVITAN CRISTIAN 

CARULLA - OAB:19133/MT

 Intime-se o procurador da impugnada - Dr. Hervitan Cristian Carulla – para, 

querendo, se manifestar quanto ao presente incidente, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 98916 Nr: 13655-65.2002.811.0041

 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: GUIOMAR DO NASCIMENTO LISBOA RODRIGUES, 

TERTULIANO MARTINS RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE FÁBIO DOS SANTOS ROSA, 

ALZIRA DE ARRUDA ROSA, GERALDO DOS SANTOS ROSA, KATIA DA 

ROCHA ROSA, ILA ROSA FECHTENER, BENEDITO IEDSON DOS SANTOS 

ROSA, ILMA SANTOS ROSA DE OLIVEIRA, CANDIDA GLORIA DA SILVA 

ROSA, ALIENE DE CASTRO SANTOS ROSA, GILL ROSA FECHTNER, 
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ROBERTO BENEDITO DOS SANTOS ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA CONCEIÇÃO DE SOUZA 

- OAB:7164/MT, MARIA JOSÉ LOPES DA SILVA BRITO - OAB:11915-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDENIR LUIZ PEREIRA - 

OAB:0000-0

 Vistos

O feito encontra-se sentenciado.

Assim sendo, expeça-se o necessário ofício para a averbação do 

usucapião reconhecida através da r. sentença de fls. 118/123, e em 

seguida, retorne com os autos e incidentes ao arquivo com as baixas de 

estilo.

Às providências. Cumpra-se.

Cuiabá, 26 de Julho de 2.018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 773362 Nr: 26512-94.2012.811.0041

 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: EXTRA CAMINHÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIGUIAS GUIA DA INDUSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA - SPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 9.059, DANIELE IZAURA S. CAVALLARI REZENDE - 

OAB:OAB/MT 6.057, JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:OAB/MT 

17.147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LILIANE DE LIMA TORRES 

CASSUCCI - OAB:242.623/SP

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da presente ação para 

DECLARAR a inexistência de relação contratual jurídica entre as partes, e 

CONDENAR a ré ao pagamento de indenização por dano moral a autora, 

no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de mora de 

1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a 

partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 362-STJ). Condeno a ré ao 

pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários 

advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos termos dos artigos 82, § 2º, 85, § 2º, incisos I a 

IV, do Novo Código de Processo Civil.Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se os autos com anotações 

e baixas de estilo, caso nada seja requerido no prazo subsequente de 10 

(dez) dias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 26 de 

julho de 2018.Luiz Octávio O. Saboia RibeiroJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 881109 Nr: 17481-79.2014.811.0041

 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: NIELLY FÁTIMA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOTUFO ENGENHARIA E CONTRUÇÕES LTDA, 

IMOBILIARIA PAIAGUAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HÉLIO BRUNO CALDEIRA - 

OAB:16.707/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MEIRE CORREIA DE SANTANA 

DA COSTA MARQUES - OAB:9995/MT, RODRIGO DAHMER - OAB:7395

 ANTE O EXPOSTO, considerando toda a fundamentação fática e jurídica 

acima exposta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial para:a) condenar a requerida LOTUFO ENGENHARIA 

E CONSTRUÇÕES LTDA ao pagamento de danos materiais, consistentes 

nos alugueis pagos pelo autor e comprovados nos autos a partir de 24 de 

Março de 2013 até Outubro de 2013, devidamente corrigido 

monetariamente pelo INPC, a partir da data do desembolso de cada 

prestação, acrescido de juros legais de 1% ao mês, a partir da citação;b) 

condenar a requerida LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA ao 

pagamento de danos morais, no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), 

ao que tal valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do 

arbitramento (data da sentença - Súmula 362, STJ), acrescido de juros 

legais de 1% ao mês, a partir da citação.Considerando que a autor decaiu 

da parte mínima com relação à requerida da LOTUFO ENGENHARIA E 

CONSTRUÇÕES LTDA, condeno a mesma ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, em favor da parte autora, que 

arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com base 

no que dispõe o artigo 85, §2º, do Novo Código de Processo Civil.Diante do 

ACOLHIMENTO da preliminar de ilegitimidade passiva da IMOBILIÁRIA 

PAIAGUÁS LTDA, JULGO EXTINTO o feito nos termos do artigo 485, VI do 

CPC.Condeno o autor ao pagamento dos honorários advocatícios, em 

favor da parte excluída da lide, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre 

o valor da causa, com base no que dispõe o artigo 85, §2º, do Novo 

Código de Processo Civil.Após o trânsito em julgado, observe-se o 

disposto no art. 611 da CNGC, procedendo-se as anotações e baixas de 

estilo.Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 26 de Julho de 2018Luiz Octávio O. 

Saboia RibeiroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 178181 Nr: 22954-56.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO HENRIQUE GOMES FERREIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIX SIGUEAK ARIMA FILHO - 

OAB:2676

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

OAB:13842-A/MT, ORLANDO CAMPOS BALERONI - OAB:4849

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

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

na pessoa de seu advogado, para no prazo de 05 (cinco) dias, RETIRAR 

A CERTIDÃO expedida. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 741421 Nr: 38224-18.2011.811.0041

 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: GILSON MUELLER BERNECK, IRIS VON MUELLER 

BERNECK

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

S/A - GRUPO ENERGISA, ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/SP 128.341

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER ROBERTO PIRES DE 

FREITAS - OAB:3889/MT, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - 

OAB:15013-A/MT

 Intimar as partes para se manifestar em 10 (dez) diasacerca dos 

esclarecimentos do perito. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 877364 Nr: 15027-29.2014.811.0041

 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: LUZINETE LEMOS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA CANONGIA - 

OAB:16.196-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9.494 OAB/MT, GISELA ALVES CARDOSO - OAB: 7.725 OAB/MT

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

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser ambas as partes 

intimadas nas pessoas de seus advogados e via DJE, para no prazo 

COMUM de 05 (cinco) dias, manifestarem sobre a proposta de honorários 

acostada às fls. 192/194. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 922366 Nr: 44835-79.2014.811.0041

 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
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 PARTE AUTORA: JMBDP, JOSENILDO AUGUSTO DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTEGRAÇÃO TRANSPORTE, COMPANHIA 

MUTUAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE GIL LOPES - 

OAB:OAB-MT 6771

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUIOMAR ALVES MARTINS - 

OAB:12316/MT, LAUDELINA FERREIRA TORRES - OAB:13.361-MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento nº 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte requerida ser intimada na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via diário eletrônico, para retirar a Carta 

Precatória Expedida no prazo de 05 (cinco) dias, devendo comprovar a 

sua distribuição no Juizo Deprecado no prazo de 15 (quinze) dias. Nada 

mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 47893 Nr: 12609-75.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU SEGUROS S/A, EDMUNDO MARCELO CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILMA VELOSO DE FREITAS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMUNDO MARCELO CARDOSO 

- OAB:3.449/MT, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - OAB:15013-A/MT, 

RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12333-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Buzelle - OAB:2381

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença deflagrado em 27/5/2008 pelo 

requerimento de fls. 370-372, em que o advogado credor dos honorários 

sucumbenciais no valor de R$ 2.225,63.

Bloqueados em 26/6/2008 através do sistema Bacenjud, os valores de R$ 

444,38 e 67,70 (fl. 386), a executada depositou em 10/7/2008, a diferença 

no valor de R$ 1.713,55 (fl. 397).

É o breve relato. Fundamento e decido.

A obrigação pecuniária estampada no título executivo judicial foi satisfeita, 

não havendo nada mais a ser requerido, considerando os valores 

bloqueados através do sistema Bacenjud (fl. 386) e o depositado pela 

executada (fl. 397).

No caso, a diferença pontada pelo demonstrativo de fl. 430 é IRRISÓRIA, o 

que não justifica o prosseguimento do feito para a sua excussão.

Posto isto, declaro a obrigação satisfeita, extinguindo este cumprimento de 

sentença, nos termos do artigo 924, II, do NCPC.

Expeça-se o competente alvará, em favor da parte exequente, conforme 

requerido à fl. 429.

De igual modo, expeça-se alvará em favor da seguradora exequente, 

relativamente ao valor depositado nos autos para garantia do Juízo, 

conforme determinado no processo de execução em apenso.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, 

arquivando-se os autos com as anotações e baixas de estilo.

Às providências. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 15700 Nr: 12329-07.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AILMA VELOSO DE FREITAS SILVA, FLÁVIA GEORGIA 

VELOSO DE FREITAS SILVA, GRAZIELA VELOSO DE FREITAS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIA. ITAÚ DE SEGUROS - SUCURSAL DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Buzelle - OAB:2381

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMUNDO MARCELO 

CARDOSO - OAB:3.449/MT, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - 

OAB:15013-A/MT, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12.333/MT

 Vistos.

Execução extinta por força da sentença/acórdãos proferidos no processo 

47893 em apenso, cujas cópias devem ser transladadas para este 

processo.

Ademais, levem-se a efeito o quanto determinado no despacho de fl. 143, 

uma vez que o depósito realizado nestes autos está vinculado ao 

processo 47893 em apenso.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 431410 Nr: 11696-78.2010.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAUSTO ANDRÉ DA ROSA MIGUÉIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TV GAZETA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANEIRTON PARREIRA SILVA - 

OAB:3577-B/MT, FAUSTO ANDRÉ DA ROSA MIGUÉIS - OAB:OAB/MT 

14738-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3213, MARIANA CORREA DA COSTA DE LACERDA SOUZA - 

OAB:13031/MT, ROBERTO MINORU OSSOTANI - OAB:15.390/O

 Processo n° 11696-78.2010.811.0041

Código 431410

Vistos.

O pedido de fls. 178 já fora indeferido em despacho de fls. 177, portanto 

considerando a data do protocolo do requerimento de fls. 178, bem como o 

transcurso do lapso temporal, intime-se o exequente para dar 

prosseguimento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias (art. 218, §3°, NCPC), 

sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

Cuiabá, 23 de Julho de 2018.

Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1028207 Nr: 35902-83.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTER ANTONIO SILVA DA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

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

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE DE ALMEIDA 

COUTINHO - OAB:5233-B-MT, DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA - 

OAB:OAB/MT 13.245-A, DIEGO JOSÉ DA SILVA - OAB:10.030/MT, 

PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ - OAB:13.239- A

 Vistos.

À parte autora para impugnar a contestação apresentada pela parte ré, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1021111 Nr: 32479-18.2015.811.0041

 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: MARLENE GONSALVES GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

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

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE DE ALMEIDA 

COUTINHO - OAB:5233-B-MT, DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA - 

OAB:13.245-A/MT, DIEGO JOSÉ DA SILVA - OAB:10.030/MT, PAULO 

ROBERTO CANHETE DINIZ - OAB:13.239- A

 Vistos.

À parte autora para impugnar a contestação apresentada pela parte ré, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 954127 Nr: 2131-17.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL BESSA DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASAS BAHIA COMERCIAL LTDA, OI S/A, 

AMERICEL S/A - CLARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO AUGUSTO DE ARAÚJO 

MARQUES BARBOSA - OAB:12547 / MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

À parte autora para impugnar a contestação apresentada pela parte ré, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 98047 Nr: 13221-76.2002.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACYR NETO, MINERVINA NEVES NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO 

- POUPEX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RITA DE CÁSSIA LEVENTI 

ALEIXES - OAB:4683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VOLPE CAMARGO 

ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB:296/2006

 Processo nº 370/2002

Cód. 98047

Vistos.

Em decisão de fls. 597/597vº houve deferimento da elaboração de 

cálculos por meio perito expert.

 O perito apresentou proposta de honorários às fls. 618/622. A requerida 

ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO - POUPEX impugnou a 

proposta de honorários (fls. 645/645vº), ao que os requerentes MOACYR 

NETO E MINERVINA NEVES NETO, também impugnaram os valores da 

proposta de honorários periciais, alegando em suma que os valores 

arbitrados pela REAL BRASIL CONSULTORIA se encontram em 

descompasso com valores cobrados em processos similares.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA – PERÍCIA CONTÁBIL – PARÂMETROS PARA O 

ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS – PROPORCIONALIDADE E 

RAZOABILIDADE – OBSERVADAS - VALOR ADEQUADO – REDUÇÃO 

DESCABIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A remuneração do 

expert deve ser arbitrada pelo juiz com observância aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em conta os fatores 

como o grau de complexidade do trabalho, o tempo a ser empregado no 

cumprimento da diligência, o local da prestação do serviço, a natureza, o 

valor da causa, a dificuldade dos quesitos e os custos para a sua 

realização. O valor fixado é considerado adequado para a realização do 

trabalho, não mostrando-se oneroso para a parte recorrente arcar e nem 

inviável para garantir o acesso à prestação jurisdicional (AI 170236/2015, 

DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CAMAA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 22/06/2016, publicado no DJE 28/06/2016).

Assim acolho a impugnação aos honorários periciais e fixo seu valor em 

R$3.000,00 (três mil reais), determinando que as partes efetuem o 

depósito dos referidos honorários periciais no prazo de 05 (cinco) dias 

(Art. 2018 § 3º do CPC).

Havendo o depósito, cumpra-se o já determinado na decisão de fls. 597, 

intimando-se o perito para dar início aos trabalhos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 20 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.: 53761 Nr: 488-78.2002.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO ALBERTO BARBOSA MULLER, LEDA 

MARIA COELI TORRES MULLER

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RÉGIS RODRIGUES RIBEIRO - 

OAB:4936/MT, ROBERLEY RODRIGUES RIBEIRO - OAB:3022/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Processo n. 488-78.2002.811.0041

Código 53761

Vistos.

Intimem-se os exequentes Fernando Alberto Barbosa Muller e Leda Maria 

Coeli Torres Muller pessoalmente para regularizar a representação 

processual nestes autos, no prazo de 5 (cinco) dias (art. 218, § 3°, 

NCPC), juntando o respectivo instrumento de procuração.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá, 20 de julho de 2018.

Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 35539 Nr: 8293-19.2001.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lelia Conceição Capile Lobo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIO VICENTE DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IEDA APARECIDA LEITE DE 

ALMEIDA CALDEIRA - OAB:3979/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PRISCILLA MESQUITA 

BUZZETTI - OAB: 9.342

 Processo n. 8293-19.2001.811.0041

Código 35539

 Vistos.

 O processo encontra-se sem movimentação desde julho de 2016, 

destarte intime-se o exequente para dar prosseguimento ao feito no prazo 

de 05 (cinco) dias (art. 218, §3°, NCPC), sob pena de arquivamento.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 20 de julho de 2018.

 Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 881886 Nr: 17940-81.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL BORGATO MÁQUINAS E IMPLEMENTOS 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A, NILZA 

SPESSOTO HERNANDES MARANGONI PALHANO, PAULO ROBERTO 

PALHANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ CARRENHO GEIA - 

OAB:101.346/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9.172-B, VAGNER SOARES SULAS - 

OAB:8455/MT

 Vistos.

Considerando que os executados deixaram de pagar o seu débito, DEFIRO 

o pedido de penhora on-line via BACENJUD, razão pela qual expeço a 

competente ordem, cujo recibo de protocolamento de bloqueio segue 

anexo, permanecendo os autos em gabinete até que se processe perante 

as instituições financeiras por meio do Banco Central do Brasil.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a conta 

de Depósito Judicial do Poder Judiciário, considerando-se efetuada a 

penhora quando confirmada, valendo o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos, como o seu respectivo termo, 

após o que a parte executada deverá ser devidamente intimada por 

correio para manifestar-se, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias (NCPC, 

841, § 2º, e 854, § 3º).

Caso a penhora de ativos via Bacenjud seja negativa, manifeste-se a 

parte exequente, requerendo o que entender de direito, querendo, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Ultimadas às providências, abram-se vistas dos autos para a executada 

falida GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A, no prazo de 15 (quinze) dias, 

conforme requerido (fls.70).

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 441138 Nr: 17699-49.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATASHA PINHEIRO CREPALDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UAIDERMA PRODUTOS MÉDICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA VANNIER SOARES 
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PINTO - OAB:11441, ROGÉRIO PINHEIRO CREPALDI - OAB:6616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos.

Considerando que a parte executada deixou de pagar o seu débito, 

DEFIRO o pedido de penhora on-line via BACENJUD, razão pela qual 

expeço a competente ordem, cujo recibo de protocolamento de bloqueio 

segue anexo, permanecendo os autos em gabinete até que se processe 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central do Brasil.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a conta 

de Depósito Judicial do Poder Judiciário, considerando-se efetuada a 

penhora quando confirmada, valendo o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos, como o seu respectivo termo, 

após o que a parte executada deverá ser devidamente intimada por 

correio para manifestar-se, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias (NCPC, 

841, § 2º, e 854, § 3º).

Caso a penhora de ativos via Bacenjud seja negativa, manifeste-se a 

parte exequente, requerendo o que entender de direito, querendo, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 945168 Nr: 57469-10.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENEDINO VENTURA DA SILVA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

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

arquivamento. Nada mais.

4ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1017739-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZILTON ALBUQUERQUE SHELID (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017739-67.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ZILTON ALBUQUERQUE SHELID EXECUTADO: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Intime-se a parte autora para 

juntar procuração ou indicar outra conta, pois a informada pertence a 

advogada não habilitada nos autos, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1010421-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELINA PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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 AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição juntada pelo requerido, 

referente a guia de pagamento da condenação, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002830-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

3T HOLDING DE PARTICIPACOES LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS OAB - MT0018890A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA LOPES S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO ANTUNES SEGATO OAB - MT0013546A-O (ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para que especifiquem as provas que 

pretendem produzir, indicando com objetividade, os fatos que com elas 

desejam demonstrar, no prazo de 10 (dez) dias. Somente após as partes 

especificarem as provas que pretendem produzir, o feito será saneado, 

com a apreciação das preliminares e o deferimento das provas a serem 

produzidas em audiência de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021671-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT0012009A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NORTRAX DISTRIBUIDORA NORTE DE BATERIAS LTDA. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARLINDO DO CARMO OAB - MT3722/O-O (ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para que especifiquem as provas que 

pretendem produzir, indicando com objetividade, os fatos que com elas 

desejam demonstrar, no prazo de 10 (dez) dias. Somente após as partes 

especificarem as provas que pretendem produzir, o feito será saneado, 

com a apreciação das preliminares e o deferimento das provas a serem 

produzidas em audiência de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038296-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ARAUJO DE ANDRADE (AUTOR)

TEREZINHA MACHADO REZENDE (AUTOR)

SEBASTIAO MACHADO REZENDE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO ALVES SILVA OAB - MT11800/O (ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para que especifiquem as provas que 

pretendem produzir, indicando com objetividade, os fatos que com elas 

desejam demonstrar, no prazo de 10 (dez) dias. Somente após as partes 

especificarem as provas que pretendem produzir, o feito será saneado, 

com a apreciação das preliminares e o deferimento das provas a serem 

produzidas em audiência de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1006634-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO LUIZ GAUDENCIO FRERES SILVA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

DANYLO FERREIRA DE ALCANTARA OAB - MT0013724A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para que especifiquem as provas que 

pretendem produzir, indicando com objetividade, os fatos que com elas 

desejam demonstrar, no prazo de 10 (dez) dias. Somente após as partes 

especificarem as provas que pretendem produzir, o feito será saneado, 

com a apreciação das preliminares e o deferimento das provas a serem 

produzidas em audiência de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005310-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBINO RAMOS (AUTOR)

SAMIR DARTANHAN RAMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIR DARTANHAN RAMOS OAB - MT0008391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005793-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE MARIA DE SOUZA COSTA (AUTOR)

WANDERSON PINTO DA LUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ZIMIANI CIPRIANO OAB - MT0011547A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA (RÉU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para que especifiquem as provas que 

pretendem produzir, indicando com objetividade, os fatos que com elas 

desejam demonstrar, no prazo de 10 (dez) dias. Somente após as partes 

especificarem as provas que pretendem produzir, o feito será saneado, 

com a apreciação das preliminares e o deferimento das provas a serem 

produzidas em audiência de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1019536-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA ANDRADE SANTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO GOMES SILVA FILHO OAB - MT0012036A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010252-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTUNES BARROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTUNES BARROS OAB - MT3825/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA CARINA UEHARA PAULA OAB - MT0021387A (ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037264-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEZELIA ALMEIDA DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008982-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LAURENI 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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Intimo as partes autora e requerida, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo/avaliação ID 

14361477, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010411-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO ROSA DA SILVA SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT0013280A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Intimo a parte requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

manifestar sobre o laudo/avaliação ID 14362257, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011997-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NOVO SABOR REFEICOES COLETIVAS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO AUDE OAB - MT0004667A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE DO NASCIMENTO CONSTRUCAO CIVIL - ME (RÉU)

Magistrado(s):

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

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011997-27.2018.8.11.0041. AUTOR: 

NOVO SABOR REFEICOES COLETIVAS LTDA - ME RÉU: ANDRE DO 

NASCIMENTO CONSTRUCAO CIVIL - ME Cuida-se de AÇÃO DE AÇÃO DE 

COBRANÇA ajuizada por NOVO SABOR REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA – 

ME, em desfavor de ANDRÉ DO NASCIMENTO CONSTRUÇÃO CIVIL - ME. 

Na exordial de Id. 13044816 a autora pugnou pelo parcelamento das 

custas processuais. Decido A respeito do pedido de parcelamento das 

custas processuais do preparo, verifica-se a seguinte previsão contida 

Provimento n°41/2016, da Corregedoria Geral de Justiça do Mato Grosso, 

in verbis: Art. 468. A gratuidade da justiça abrangerá a pessoal natural ou 

jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para 

pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, 

na forma da lei. (...) § 6° O juiz, atento às circunstâncias e peculiaridades 

do caso concreto, após analisar o pedido de gratuidade e considerar 

pertinentes as alegações, poderá, mediante decisão fundamentada, 

conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o 

beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento. § 7° O 

parcelamento poderá ser realizado em até seis parcelas mensais e 

sucessivas sujeitas à correção monetária, sendo a primeira após a 

decisão favorável do juiz. Diante disto, defiro o parcelamento das custas 

processuais e taxas judiciárias em 04 (quatro) parcelas mensais, 

conforme requerido. Recolha-se a primeira parcela no prazo de 15 dias 

(art. 290 do CPC). Após o recolhimento, Cite-se e intime-se a parte 

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

audiência com vistas à conciliação designada para o dia 24/09/2018, às 

10h30 – Sala 06, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação 

da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

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

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

respectivo patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

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

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

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

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser intimada para 

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

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

(art. 154, VI, CPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 23 de julho de 

2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021381-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PLENA COMERCIAL LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT0008312S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DALILA RODRIGUES TORRES (RÉU)

DALILA T. DA CRUZ - ME (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021381-14.2018.8.11.0041. AUTOR: 

PLENA COMERCIAL LTDA RÉU: DALILA T. DA CRUZ - ME, DALILA 

RODRIGUES TORRES Cite-se e intime-se a parte requerida com 

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

vistas à conciliação designada para o dia 02/10/2018, às 10h30 – Sala: 

Conciliação 03, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da 

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

do autor ou do réu à audiência de conciliação será considerado ato 

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

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

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

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

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

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

parte ré de que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

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

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

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

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

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

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021381-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PLENA COMERCIAL LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT0008312S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DALILA RODRIGUES TORRES (RÉU)

DALILA T. DA CRUZ - ME (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para efetuar o pagamento do depósito 

de diligência para cumprimento do mandado, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emitido pelo site www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019068-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALLIANZ SEGUROS S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO OAB - MT0015249S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1019068-80.2018.8.11.0041. AUTOR: 

ALLIANZ SEGUROS S/A RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

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

conciliação designada para o dia 02/10/2018, às 11hrs, a ser realizada 

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

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

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

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

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

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

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

partes cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

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

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 
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caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

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

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

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

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

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

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

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

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

autora (art. 344, CPC). Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019068-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALLIANZ SEGUROS S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO OAB - MT0015249S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para efetuar o pagamento do depósito 

de diligência para cumprimento do mandado, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emitido pelo site www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029753-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES OAB - MT0017567-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A (RÉU)

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA V - SPE LTDA. 

(RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR OAB - MT0018002S (ADVOGADO)

 

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

bem como do Provimento 56/2007 – CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as 

partes AUTORA E REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

que especifiquem as provas que pretendem produzir, indicando com 

objetividade, os fatos que com elas desejam demonstrar, no prazo de 10 

(dez) dias. Somente após as partes especificarem as provas que 

pretendem produzir, o feito será saneado, com a apreciação das 

preliminares e o deferimento das provas a serem produzidas em audiência 

de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029999-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UESLEI RODRIGO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO NOVA INTEGRACAO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL SANTOS ALBERTTI OAB - PR0044655A (ADVOGADO)

 

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

bem como do Provimento 56/2007 – CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as 

partes AUTORA E REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

que especifiquem as provas que pretendem produzir, indicando com 

objetividade, os fatos que com elas desejam demonstrar, no prazo de 10 

(dez) dias. Somente após as partes especificarem as provas que 

pretendem produzir, o feito será saneado, com a apreciação das 

preliminares e o deferimento das provas a serem produzidas em audiência 

de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010199-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEVERSON DORIVAL DA SILVA ESTRELA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

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.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017489-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRUTORA DEGRAU LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVAN CORRÊA DA COSTA OAB - MT0008202A (ADVOGADO)

EDE MARCOS DENIZ OAB - MT0006808A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DINIZ JOSE DE OLIVEIRA MIRANDA (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017489-97.2018.8.11.0041. AUTOR: 

CONSTRUTORA DEGRAU LTDA - ME RÉU: DINIZ JOSE DE OLIVEIRA 

MIRANDA Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima 

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

designada para o dia 02/10/2018, às 10h30, a ser realizada pela Central 

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

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

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

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

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

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

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

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

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010815-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO ALVES BARBOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos 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.
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Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1021066-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO CARLOS DUARTE (REQUERIDO)

ALEXANDRE ALVIN DA FONSECA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

VANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021066-83.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: IVONE BATISTA DA SILVA REQUERIDO: ROBERTO 

CARLOS DUARTE, ALEXANDRE ALVIN DA FONSECA Cumpra-se 

conforme deprecado, servindo a cópia da presente de mandado. Designo 

audiência para coleta de depoimento da testemunha da parte ré, VANIA 

RODRIGUES DE OLIVEIRA para o dia 18/09/2018, às 14:00 horas, ante a 

ausência de data anterior em pauta. Cabe ao advogado informar ou intimar 

a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, sendo que a secretaria do Juízo somente fará intimação de 

forma excepcional e nas hipóteses do §4º, art. 455, do CPC/2015. 

Oficie-se ao Juízo Deprecante informando acerca da distribuição da 

presente deprecata, seus respectivos dados, bem como, sobre a data da 

audiência acima aprazada, solicitando que futuros pedidos de informações 

sobre ela ou de sua devolução sejam encaminhados com a expressa 

menção do seu número, sob pena de impossibilidade do atendimento. 

Após, o cumprimento, observadas as formalidades legais, devolva-se à 

comarca de origem com nossas homenagens, dando-se baixa na 

distribuição. Às providências. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007856-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVES HERCULANO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006505-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR ARNOLDO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006419-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE SILVEIRA MONTEIRA (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 o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1008564-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANIA APARECIDA FERREIRA FERNANDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

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.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020639-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO OAB - SP309115 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020639-86.2018.8.11.0041. AUTOR: 

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Cite-se e intime-se a parte requerida 

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

com vistas à conciliação designada para o dia 02/10/2018, às 8h30, a ser 

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

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

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

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

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

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

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

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

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

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Intime-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020639-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO OAB - SP309115 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para efetuar o pagamento do depósito 

de diligência para cumprimento do mandado, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emitido pelo site www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021033-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PLENA COMERCIAL LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT0008312S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON MARCIO PEREIRA (RÉU)

ATITUDE COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021033-93.2018.8.11.0041. AUTOR: 

PLENA COMERCIAL LTDA RÉU: ATITUDE COMERCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUARIOS EIRELI - EPP, ROBSON MARCIO PEREIRA Cite-se e 

intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

para comparecer à audiência com vistas à conciliação designada para o 

dia 02/10/2018, às 11h00 – Sala: Conciliação 03, a ser realizada pela 

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

que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

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

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

requerente por meio do respectivo patrono constituído nos autos, da data 

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

cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

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

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

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

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

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

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

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

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

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

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

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

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

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

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

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

ser certificado no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser 

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

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

recusa (art. 154, VI, CPC). Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021628-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIANARU DA SILVA PAIXAO OAB - MT0010105A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para efetuar o pagamento do depósito 

de diligência para cumprimento do mandado, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emitido pelo site www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018997-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO OAB - SP309115 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1018997-78.2018.8.11.0041. AUTOR: 

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Cite-se e intime-se a parte requerida 

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

com vistas à conciliação designada para o dia 02/10/2018, às 08h, a ser 

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

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

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

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

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

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

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

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

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

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Intime-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018997-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO OAB - SP309115 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para efetuar o pagamento do depósito 

de diligência para cumprimento do mandado, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emitido pelo site www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020453-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KENNEDY DA SILVA TRINDADE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON VANDERLEI GEISS OAB - MT16818/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (RÉU)

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020453-63.2018.8.11.0041. AUTOR: 

KENNEDY DA SILVA TRINDADE RÉU: SERASA S/A., EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICAÇÕES S.A, Cite-se e intime-se a parte requerida com 

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

vistas à conciliação designada para o dia 02/10/2018, às 11h30 – Sala: 

Conciliação 03, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da 

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

do autor ou do réu à audiência de conciliação será considerado ato 

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

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

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

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

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

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

parte ré de que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 
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autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

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

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

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

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

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

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

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

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

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

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

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

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

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

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020453-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KENNEDY DA SILVA TRINDADE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON VANDERLEI GEISS OAB - MT16818/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (RÉU)

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para efetuar o pagamento do depósito 

de diligência para cumprimento do mandado, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emitido pelo site www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017859-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARE-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON MARIO DE SOUZA OAB - MT0004635A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017859-76.2018.8.11.0041. AUTOR: 

CARE-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP RÉU: AGUAS CUIABA S.A 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

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

designada para o dia 02/10/2018, às 12h00 – Sala: Conciliação 03, a ser 

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

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

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

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

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

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

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

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

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

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

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

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

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

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

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

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021833-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NADYNNE CRISTYNNE SOUZA HURTADO (AUTOR)

B. A. D. S. H. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR LOPES DA SILVA OAB - MT0015348A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021833-24.2018.8.11.0041. AUTOR: 

NADYNNE CRISTYNNE SOUZA HURTADO, BRUNO ABDEEL DA SILVA 

HURTADO RÉU: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A Cite-se e intime-se a 

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

comparecer à audiência com vistas à conciliação designada para o dia 

09/10/2018, às 10h30, a ser realizada pela Central de Conciliação e 

Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

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

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

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

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

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

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

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser intimada para 

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

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

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

Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Antevendo a relação consumerista 

havida entre as partes, defiro a inversão do ônus da prova, nos termos do 

art. 6º, VIII do CDC. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 19 de julho de 2018. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018328-25.2018.8.11.0041

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:

MARCOS ANTONIO RODRIGUES DE ARRUDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1018328-25.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL IPIRANGA SECAO I 

REQUERIDO: MARCOS ANTONIO RODRIGUES DE ARRUDA Cite-se e 
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intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

para comparecer à audiência com vistas à conciliação designada para o 

dia 02/10/2018, às 09h30 – Sala: Conciliação 03, a ser realizada pela 

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

que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

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

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

requerente por meio do respectivo patrono constituído nos autos, da data 

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

cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

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

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

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

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

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

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

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

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

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

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

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

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

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

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

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

ser certificado no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser 

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

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

recusa (art. 154, VI, CPC). Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007591-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANE SOUZA FERREIRA (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)

 

Intimo a parte requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

manifestar sobre o laudo/avaliação ID 14370789, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018328-25.2018.8.11.0041

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:

MARCOS ANTONIO RODRIGUES DE ARRUDA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para efetuar o pagamento do depósito 

de diligência para cumprimento do mandado, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emitido pelo site www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015137-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELBS FERREIRA NOBRE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009232-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA MARCANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT0010032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1021242-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KARINE CRISTINA VILELA RIBEIRO (AUTOR)

FRANCISCO CARLOS RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE CRISTOVAO DE ASSIS OAB - MT0016738A-O (ADVOGADO)

WASHINGTON SIQUEIRA BARBOSA OAB - TO3209 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA AMAZONICA LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021242-62.2018.8.11.0041. AUTOR: 

FRANCISCO CARLOS RIBEIRO, KARINE CRISTINA VILELA RIBEIRO RÉU: 

IMOBILIARIA AMAZONICA LTDA Cite-se e intime-se a parte requerida com 

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

vistas à conciliação designada para o dia 02/10/2018, às 12h30 – Sala: 

Conciliação 03, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da 

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

do autor ou do réu à audiência de conciliação será considerado ato 

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

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

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

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

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

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

parte ré de que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

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

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

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

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

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

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1021242-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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KARINE CRISTINA VILELA RIBEIRO (AUTOR)

FRANCISCO CARLOS RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE CRISTOVAO DE ASSIS OAB - MT0016738A-O (ADVOGADO)

WASHINGTON SIQUEIRA BARBOSA OAB - TO3209 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA AMAZONICA LTDA (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para efetuar o pagamento do depósito 

de diligência para cumprimento do mandado, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emitido pelo site www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009006-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. S. H. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLEN REGYNA PEREIRA DE ARRUDA OAB - MT23823/O (ADVOGADO)

RODOLFO DUTRA HAUBERT OAB - 015.883.430-57 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para que especifiquem as provas que 

pretendem produzir, indicando com objetividade, os fatos que com elas 

desejam demonstrar, no prazo de 10 (dez) dias. Somente após as partes 

especificarem as provas que pretendem produzir, o feito será saneado, 

com a apreciação das preliminares e o deferimento das provas a serem 

produzidas em audiência de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011088-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO GOMES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011982-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENER MONTEIRO - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA ALMEIDA DE SOUZA JERONIMO OAB - MT0009246A 

(ADVOGADO)

VIVIANE CRISTINE CALDAS OAB - MT0009826A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COLOIADO EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

RAFAEL LUIZ BREDT EIRELI - EPP (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para efetuar o pagamento do depósito 

de diligência para cumprimento do mandado, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emitido pelo site www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016435-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GABRIEL DE OLIVEIRA MIRANDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT0012790S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015818-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE DOMINGAS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016030-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR JUNIOR BARBOSA DIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015508-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINETE DE SOUZA SILVA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015579-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ALMIR SANTOS SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ILVANIO MARTINS OAB - MT0012301S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (RÉU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016016-76.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO RODRIGUES FLORENTINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016541-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EGMAR SOUZA ROGADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012618-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DE ASSUNCAO (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)

 

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 

14414316, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012911-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO LEITE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

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 

14414615, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012896-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA MARQUES ALBUQUERQUE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Nos termos do 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 

14408076, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015271-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLEIZIELE LIRA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012770-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA BARBOSA REDIVO (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 

14408846, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012955-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE OLIVEIRA SILVA E SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011101-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN PLENS DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO DOS SANTOS OAB - MT16870/O-O (ADVOGADO)

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 
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CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008490-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS PAULO DA SILVA 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:

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 

13905196, no prazo de 15 (quinze) dias.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 742697 Nr: 39600-39.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GINCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEZIO CONSTANTINO COMARELA, OLGA 

MARIA VIEIRA, CAROL CONSTRUTORA, INCORPORADORA 

TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA

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

- OAB:6.848-B/MT, HÉLIO NISHIYAMA - OAB:OAB/MT 12.919, 

STEFÂNIA LEANDRO RUWER - OAB:17.921/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de fls. 233/235 e procedo a consulta INFOJUD das 03 

(três)últimas declarações dos executados, que restaram infrutíferas 

conforme extratos em anexo.

Intime-se a parte exequente para que se manifeste acerca do 

prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 815915 Nr: 22364-06.2013.811.0041

 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: SANTA EUNICE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, DAVID 

CELSON FERREIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR RIBEIRO DA SILVA & CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA SIQUEIRA DA 

SILVA - OAB:6120/MT, VIVIANE DE MELO ALMEIDA - OAB:6762/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGER KLERISSON ROZÃO - 

OAB:14.571-MT

 Declaro encerrada a instrução probatória.

Dê-se vistas às partes para apresentação de memoriais, no prazo de 15 

(quinze) dias, primeiro o autor, depois o réu, de forma sucessiva, mediante 

intimação e assegurada vista dos autos.

Após, conclusos para sentença.

Cumpra-se com urgência uma vez que o feito encontra-se relacionado na 

Meta 02 do CNJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 811511 Nr: 17999-06.2013.811.0041

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTA EUNICE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR RIBEIRO DA SILVA & CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANE DE MELO ALMEIDA - 

OAB:6762/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGER KLERISSON ROZÃO - 

OAB:14.571-MT

 Declaro encerrada a instrução probatória.

Dê-se vistas às partes para apresentação de memoriais, no prazo de 15 

(quinze) dias, primeiro o autor, depois o réu, de forma sucessiva, mediante 

intimação e assegurada vista dos autos.

Após, conclusos para sentença.

Cumpra-se com urgência uma vez que o feito encontra-se relacionado na 

Meta 02 do CNJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 885211 Nr: 20008-04.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA DAS CHAGAS BREUNIG FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVIANE SONEMAR FERREIRA SEVERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA FERREIRA DE SOUZA - 

OAB:4.410/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO MONTEIRO 

ARAUJO - OAB:8.510/MT

 Tendo em vista o teor da petiçao de fls. 497/499, HOMOLOGO os 

honorários periciais de fls. 491 a serem pagos em 02 (duas) parcelas.

Intime-se o Sr. Perito para que designe dia, hora e local para início dos 

trabalhos periciais.

Defiro a prioridade na tramitação do feito, nos termos do Estatuto do Idoso, 

bem como concedo o prazo de 10 (dez) dias para depósito dos honorarios 

periciais.

Cumpra-se com urgência, uma vez que o feito encontra-se na Meta 02 do 

CNJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 781988 Nr: 35608-36.2012.811.0041

 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 WALDEMIR VIEIRA ACCIOLY FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD BLACK EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS SPE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO PALOMARES 

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

OLIVEIRA - OAB:2528/MT

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

SILVA - OAB:20298-A

 Diante do exposto, e por tudo que dos autos constam, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial. Revogo a antecipação de 

tutela concedida às fls. 289/290. Condeno a autora ao pagamento de 

custas e honorários advocatícios, que arbitro em R$ 1.000,00 ( um mil 

reais), com espeque no que estabelece o art. 85, § 8º do CPC, ao que 

suspendo a exigibilidade do pagamento enquanto perdurar a 

impossibilidade da requerente em adimpli-las, nos termos do artigo 98, §3º 

do CPC.Após o trânsito em julgado, observe-se o disposto no art. 611 da 

CNGC, procedendo-se as anotações e baixas de estilo.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 944245 Nr: 57008-38.2014.811.0041

 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: MARIA CLARA VIEIRA WEISS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUDAR SPE2 EMPREEDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MAZZER CARDOSO 

- OAB:9749-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CYBELLE GUEDES CAMPOS - 

OAB:246.662 SP, ODAIR DE MORAES JUNIOR - OAB:200488/SP

 O trâmite deste processo deve ser sobrestado, em face à decisão 

publicada no Recurso Especial n° 1.614.721/DF e Recurso Especial n° 

1.631.648, em curso no Colendo Superior Tribunal de Justiça, a qual 

determinou o sobrestamento dos processos em todo o país, versando 
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sobre a possibilidade de inversão, em desfavor da construtora, de 

cláusula penal estipulada exclusivamente contra o comprador, nos casos 

de atraso na entrega de imóvel em construção.

Ante o exposto, em face à concessão da mencionada decisão, 

SUSPENDO O TRÂMITE DESTE PROCESSO até o julgamento final, pelo 

Superior Tribunal de Justiça, do Resp. n° 1.614.721/DF na modalidade de 

recurso repetitivo, devendo este feito, neste interim, permanecer 

ARQUIVADO.

Após o julgamento do referido recurso, este processo poderá ser 

desarquivado, a pedido da parte e terá seu prosseguimento normal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 946139 Nr: 58092-74.2014.811.0041

 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: CANDIDO NISVALDO FRANÇA COELHO JUNIOR

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL RODRIGUES RAMOS - 

OAB:17.730

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

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada por CANDIDO 

NISVALDO FRANÇA COELHO JÚNIOR em desfavor de BRADESCO SAÚDE 

S/A,

Consta, na peça vestibular (fls. 05-25), que a empresa promovida 

recusou-se a custear a realização de cirurgia bariátrica solicitada pelo 

autor no mês de novembro de 2014. O Autor diz ter Obesidade Mórbida III, 

com IMC 47,56 e afirma que o referido procedimento médico é a melhor 

opção para solucionar a enfermidade, tendo em vista a ineficácia das 

demais alternativas.

Após análise da inicial, o juízo preferiu postergar a decisão da tutela de 

urgência antecipada para depois da apresentação da defesa (fl. 56-57).

 A empresa seguradora, em resposta (fl. 60-84), diz que o promovente 

agiu de má-fé ao contratar os serviços (fevereiro/2014), posto que 

preencheu os formulários com informações inverídicas, declarando pesar 

71 quilos e não ser obeso. Além disso, afirma que a recusa do custeio se 

da em razão da obesidade do segurado ser preexistente a data da 

celebração do contrato, datada de 2008.

Em sede de impugnação, o autor diz que cabia à empresa seguradora 

realizar exames para apurar a existência de doença prévia, a fim de que 

fosse estipulada alguma ressalva contratual. Como não fez, não pode 

usar isso como argumento para se escusar a custear o procedimento.

 Posteriormente, o juízo indeferiu o pedido de tutela de urgência antecipada 

(fl. 133), sob o argumento de que o autor não demonstrou a urgência da 

realização do procedimento e nem mesmo as consequências da demora.

 Em seguida, a empresa demandada dispensou a produção de demais 

provas (fl. 135), mas o juízo solicitou que a seguradora juntasse cópia do 

Contrato de Seguro e que o autor anexasse cópia da certeira do plano que 

aderiu (fl. 137). Apenas a seguradora atendeu à solicitação (fls. 139-181), 

permanecendo, o autor, inerte (fls. 183 e 186).

Após isso, os autos vieram conclusos para julgamento.

É o necessário.

Fundamento e Decido.

Conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), 

resta caracterizada a relação de consumo entre as partes, por ser matéria 

incontroversa a celebração do Contrato de Seguro de Saúde.

 Ademais, nos termos do art. 6º, VII do Código de Defesa do Consumidor 

(CDC) e como já deferido anteriormente (fls. 56-57), mantenho a inversão 

do ônus da prova.

Estipuladas essas condições, passo a analisar o pedido de custeio do 

procedimento médico recusada pela seguradora.

A princípio, insta esclarecer os Deveres Anexos ao Contrato, os quais 

consistem no dever, das partes, de manter a lealdade, a honestidade, a 

cooperação, a informação e etc. Esses estão inseridos em toda relação 

obrigacional e devem ser observados e cumpridos por todas as partes.

 A doutrina entende que esses deveres correspondem a obrigações 

complexas, as quais não se exaurem com a satisfação da prestação 

contratual e devem ser observadas tanto no momento das negociações 

preliminares, quanto após a extinção do contrato.

 Tudo isso foi construído, ao longo, do tempo pela doutrina e jurisprudência 

com base no disposto ao art. 422 do Código Civil (CC/02). Esse dispositivo 

tem natureza jurídica de Cláusula Geral, a qual prevê conceito genérico 

sem cominar nenhuma sanção em caso de descumprimento.

 Pois bem, pela análise dos documentos colacionados pela Demandada, é 

possível concluir que o Autor omitiu informação importante no momento da 

contratação do seguro. Isso é demonstrado às fls. 63 e 64 dos autos, 

situação em que o Promovente declarou pesar 71 quilos e não ser 

portador de nenhuma doença endocrinológica.

 A época, essas informações não eram verdadeiras, posto que, conforme 

relatório médico anexado pela Requerida (fl. 63), o Autor já era 

diagnosticado como obeso desde 2008.

 Assim, trata-se de doença pré-existente de ciência do segurado, mas que 

não foi informada à seguradora.

 Ocorre que, esses dados omitidos pelo Autor eram imprescindíveis para a 

seguradora formular proposta, principalmente no que se refere ao valor da 

apólice ou do prémio, por exemplo.

Como já mencionado, o dever de informação/esclarecimento está implícito 

no artigo 422 do CC/02 e, pela doutrina, consiste em uma necessidade em 

que há um déficit de informações – uma pessoa possui informação e a 

outra necessita. Quanto menos informação tenham, mais incompleto será 

o contrato e mais conflitos surgirão nessa relação .

 Acerca desse assunto, o STJ publicou, em abril deste ano, a súmula 609, 

a qual diz que é possível que a seguradora recuse atendimento ao 

segurado acometido de enfermidade pré-existente em caso de má-fé. 

Ainda que a seguradora não tenha submetido o segurado à realização de 

exames prévios, é nítida a má-fé do autor em querer se beneficiar da 

omissão de informação imprescindível para a Promovida.

Ademais, o item 7.6 do Contrato de Seguro Saúde (fls. 141-181) permite 

que a Seguradora se oponha à prestação de serviço relacionada à 

doença pré-existente, caso o segurado tenha omitido o diagnóstico da 

enfermidade antecedente e não tenha sido submetido a exame ou à 

perícia.

Como se não bastasse a conduta omissiva, não há, nos autos, nenhuma 

prescrição médica acerca da urgência ou emergência na realização do 

procedimento cirúrgico. Inclusive, não foi possível vislumbrar isso nem nos 

próprios laudos médicos anexados pelo Promovente.

 O que se pôde concluir é que a cirurgia é a opção mais rápida, mas não a 

única. Assim, ainda há outros meios eficazes e capazes de sanar a 

enfermidade do Autor.

 Em suma, é certo que a cirurgia bariátrica é o modo mais rápido para 

trazer benefícios à vida e saúde do segurado. Contudo, por se tratar de 

obesidade pré-existente, por não haver nenhuma declaração médica 

demonstrando urgência ou emergência do caso e, ainda, por ter tido 

omissão proposital do segurado, resta-se infrutífero o pedido de custeio 

do procedimento cirúrgico.

 Assim, considero válida a recusa da Demandada em custear a cirurgia 

bariátrica solicitada pelo Demandante.

 Passo a analise dos pedidos de reparação de danos morais, 

supostamente, sofridos pelo Autor.

 É sabido que, para a caracterização da Responsabilidade Civil Objetiva, é 

necessário o preenchimento de três requisitos, quais sejam: conduta ilícita 

do ofensor, dano sofrido pela vítima e o nexo causal.

 De plano, afirmo que a recusa da Promovida não configura ato ilícito, 

pelos motivos já expostos.

 Com relação aos danos, afirmo que esses não foram comprovados nos 

autos. Inclusive, os próprios laudos médicos dos exames de 

ultrassonografia, acostados pelo Autor (fls. 39, 43-45), demonstram a 

ausência de debilitação. Pelo contrário, constataram a normalidade clínica 

do Autor.

 Assim, julgo improcedente os pedidos de reparação por danos morais, em 

virtude da ausência de ato ilícito da Promovida e dano sofrido pelo 

Demandante.

 Como base nas fundamentações expostas e nos termos do art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão 

inicial ajuizada por CANDIDO NISVALDO FRANÇA COELHO JÚNIOR em 

desfavor de BRADESCO SAÚDE S/A.

 Em razão da sucumbência, condeno a parte autora, ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, sendo que esta última 

verba fixo no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da 

causa, nos termos do art. 85, §1 e 2º, do CPC/2015.

Contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça em favor da parte 

autora, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só poderão 

ser cobrados se houver modificação no estado econômico da parte 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030631/7/2018 Página 32 de 442



autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da sentença, conforme a 

dicção do art. 98, §3º, do CPC.

No mais, com o trânsito em julgado, nada mais sendo requerido, 

arquive-se.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 706904 Nr: 776-11.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO 2001 LTDA, JOSÉ MARCIO 

COELHO PIRES, GISELLE D ' HERONVILLE PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAÍRA MOURA SOARES - 

OAB:13934, MURILO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - OAB:3127 -A/MT, 

SÉRGIO HENRIQUE K. KOBAYASHI - OAB:6180/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte exequente para trazer aos autos a matrícula atualizada 

do imóvel que pretende penhorar, no prazo de 15 ( quinze) dias.

 Após, conclusos para deliberação.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1054040 Nr: 48360-35.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDER DA SILVA MELLO

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

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN NASCIMENTO 

FONSECA - OAB:17.827/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPÍNOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A/MT

 Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização 

por Danos Morais e Pedido Liminar Inaudita Altera Pars, ajuizada por EDER 

DA SILVA MELLO em face de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Aduz a reclamante que teve seu nome incluído nos órgãos de proteção ao 

crédito indevidamente por um débito no valor de R$17,95 ( dezessete reais 

e noventa e cinco centavos), referente ao contrato nº. 

07.0000020141148381539.

Aduz que não mantém nenhuma relação jurídica com a empresa, razão 

pela qual tais valores são indevidos, e que tomou conhecimento da 

inscrição em uma loja, quando tentava obter crédito, e, assim, pugna pela 

condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Contestação às fls. 26/48, alegando que a autora é titular de unidade 

consumidora n° 3457869 à época dos fatos. Assim, alega que não há 

indícios de fraude na instalação da unidade consumidora e que não 

cometeu nenhum ato ilícito, tendo em vista que a autora estava 

inadimplente, portanto, pugna pela improcedência do pedido inicial ao 

argumento de que não restou caracterizado ato ilícito passível de 

indenização.

 Impugnação à contestação às fls. 62/69 rechaçando os argumentos 

suscitados na contestação.

Ambas as partes informaram o desinteresse na produção de novas 

provas.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

Fundamento e Decido.

O feito comporta o julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 

355, I do CPC, porquanto a questão contém matéria exclusivamente de 

direito.

Reside a controvérsia em saber se a inscrição do nome da autora no 

cadastro de inadimplentes foi indevida e se tal fato configura de dano 

moral indenizável.

Ab initio, antes de analisar os requisitos atinentes a responsabilidade civil, 

vejo que a relação de consumo no caso sub judice é patente, razão pela 

qual devem incidir as disposições do código consumerista.

Entrementes, na hipótese ora examinada, a parte autora alega que não 

possui qualquer relação com a requerida e que soube que seu nome havia 

sido inscrito nos órgãos de proteção ao crédito quando tentava efetuar 

uma compra.

Por sua vez, a parte requerida alega que a autora é titular da Unidade 

Consumidora n° 3457869. Para comprovar suas alegações, a ré trouxe 

aos autos um formulário de Cadastro de Unidade Consumidora (fls. 42) e 

ao demonstrativo (fls. 44).

No caso, os argumentos apresentados pela autora carecem de 

verossimilhança, tendo em vista que a parte ré apresentou os documentos 

comprobatórios da relação existente entre eles, bem como o débito 

existente.

Nestes sentido:

CAUTELAR - NEGATIVAÇÃO – ORGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – 

AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA ACERCA DA ILEGALIDADE – AÇÃO 

IMPROCEDENTE – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS - 

RECURSO DESPROVIDO. Os fatos devem ser devidamente comprovados 

pelo autor, carreando aos autos, mesmo havendo aplicação do CDC, 

prova mínima que corrobore as suas alegações. Sem embargo da 

aplicação das regras do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do 

ônus da prova não é absoluta, e ao autor cabe minimamente demonstrar 

os fatos, não havendo que se exigir prova negativa do réu. In casu, 

contudo, o apelado desincumbiu de provar o atraso no pagamento das 

parcelas, adotando inclusive conduta benéfica ao autor. (Ap 73040/2017, 

DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/08/2017, Publicado no DJE 09/08/2017). 

Nos termos do artigo 85, §11 do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, 

majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho 

adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o 

disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da 

fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os 

respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de 

conhecimento.” (Ap 81517/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

19/09/2017, Publicado no DJE 27/09/2017).

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - INDENIZAÇÃO – NEGATIVAÇÃO – ORGÃOS 

DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA – ATRASO 

INJUSTIFICADO – AÇÃO IMPROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO. Os 

fatos devem ser devidamente comprovados pelo autor, carreando aos 

autos, mesmo havendo aplicação do CDC, prova mínima que corrobore as 

suas alegações. Sem embargo da aplicação das regras do Código de 

Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova não é absoluta, e ao 

autor cabe minimamente demonstrar os fatos, não havendo que se exigir 

prova negativa do réu. In casu, contudo, o apelado desincumbiu de provar 

o atraso no pagamento das parcelas, adotando inclusive conduta benéfica 

ao autor. (Ap 73040/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/08/2017, 

Publicado no DJE 09/08/2017)

Ressalto ainda que os documentos apresentados pela requerida não 

aparentam características de um documento fraudado, e nem sequer 

foram impugnados pela autora, que limitou-se a alegar que não existem 

documentos comprobatórios da contratação e do débito.

Diante do exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE a pretensão inicial e revogo a 

liminar concedida às fls. 20.

Condeno ainda a parte autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

Contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça em favor da parte 

autora, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só poderão 

ser cobrados se houver modificação no estado econômico da parte 

autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da sentença, conforme a 

dicção do art. 98, §3º, do CPC.

Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021360-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON VIEIRA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo: 1021360-72.2017.8.11.0041. REQUERENTE: ROBSON 

VIEIRA DA CONCEICAO REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Sentença Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório em fase de Cumprimento de sentença. Conforme se vê dos 

autos houve a satisfação do débito, com a concordância do autor. Defiro a 

expedição de alvará na conta indicada em Id. 13333199. Ante o exposto, 

diante da satisfação do débito, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo 

Civil. Custas pela requerida. Transitado em julgado arquivem-se os autos 

com as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033828-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AURINEIDE MARTINS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo: 1033828-68.2017.8.11.0041. AUTOR: AURINEIDE 

MARTINS DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Sentença Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

em fase de Cumprimento de sentença. Conforme se vê dos autos houve a 

satisfação do débito, com a concordância do autor. Defiro a expedição de 

alvará na conta indicada em Id. 13360788. Ante o exposto, diante da 

satisfação do débito, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil. Custas pela 

requerida. Transitado em julgado arquivem-se os autos com as devidas 

baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036541-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILENE DE JEUS FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO - ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ 

-4ª VARA CÍVEL Processo nº 1036541-16.2017.8.11.0041 SILENE DE 

JEUS FERREIRA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Sentença Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório em fase 

de Cumprimento de sentença. Conforme se vê dos autos houve a 

satisfação do débito, com a concordância do autor. Defiro a expedição de 

alvará na conta indicada em Id. 13301121 . Ante o exposto, diante da 

satisfação do débito, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil. Custas pela 

requerida. Transitado em julgado arquivem-se os autos com as devidas 

baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1015161-68.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAPHAEL DE SOUSA RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1015161-68.2016.8.11.0041 AUTOR: 

RAPHAEL DE SOUSA RODRIGUES REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Sentença Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório em fase de Cumprimento de sentença. 

Conforme se vê dos autos houve a satisfação do débito, com a 

concordância do autor. Defiro a expedição de alvará na conta indicada em 

Id. 13360994 . Ante o exposto, diante da satisfação do débito, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, 

II, do Código de Processo Civil. Custas pela requerida. Transitado em 

julgado arquivem-se os autos com as devidas baixas. Publique-se. 

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

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1026953-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANA PAES SATURNINO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1026953-82.2017.8.11.0041 AUTOR: 

POLIANA PAES SATURNINO REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Sentença Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório em fase de Cumprimento de sentença. Conforme se vê 

dos autos houve a satisfação do débito, com a concordância do autor. 

Defiro a expedição de alvará na conta indicada em Id.13321028 . Ante o 

exposto, diante da satisfação do débito, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

com resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo 

Civil. Custas pela requerida. Transitado em julgado arquivem-se os autos 

com as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004721-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO SERAFIM DA PAIXAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT0010032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1004721-76.2017.8.11.0041 AUTOR: JOAO 

SERAFIM DA PAIXAO REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Sentença Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório em fase de Cumprimento de sentença. Conforme se vê dos 

autos houve a satisfação do débito, com a concordância do autor. Defiro a 

expedição de alvará na conta indicada em Id. 13424920. Ante o exposto, 

diante da satisfação do débito, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo 

Civil. Custas pela requerida. Transitado em julgado arquivem-se os autos 
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com as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1015230-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE FERREIRA DE MELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1015230-66.2017.8.11.0041 AUTOR: JOSUE 

FERREIRA DE MELO REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Sentença Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório em fase de Cumprimento de sentença. 

Conforme se vê dos autos houve a satisfação do débito, com a 

concordância do autor. Defiro a expedição de alvará na conta indicada em 

Id. 13366395. Ante o exposto, diante da satisfação do débito, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, 

II, do Código de Processo Civil. Custas pela requerida. Transitado em 

julgado arquivem-se os autos com as devidas baixas. Publique-se. 

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

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016861-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUGO LEANDRO DOURADO DIAS (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 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1016861-11.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Nos 

termos do artigo 32, § 3º, da Resolução TJ-MT/TP N. 03, de 12/04/2018, 

determino a intimação da parte autora para, no prazo legal, promover a 

devida organização dos documentos digitais ou digitalizados destes autos, 

em especial no que diz respeito à petição inicial. A autora informa que 

diante da recusa da ré em protocolizar o requerimento administrativo de 

pagamento do seguro DPVAT, formalizou reclamação junto a SUSEP em 

11/06/2018 (ID 13693228). No entanto, antes do decurso do prazo de 15 

dias para análise do referida reclamação (Resolução CNSP n° 279, 

30/01/2013) já ajuizou esta ação cobrança (17/06/2018). A par disso 

intime-se a autora para apresentar resposta a reclamação formalizada à 

SUSEP referente no ID 13693228, bem como se persiste a recusa do 

protocolo administrativo, em 15 dias. Cumpra-se. Cuiabá, 26 de julho de 

2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016870-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO DA FONSECA COSTA (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 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1016870-70.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Nos 

termos do artigo 32, § 3º, da Resolução TJ-MT/TP N. 03, de 12/04/2018, 

determino a intimação da parte autora para, no prazo legal, promover a 

devida organização dos documentos digitais ou digitalizados destes autos, 

em especial no que diz respeito à petição inicial. O autor informa que 

diante da recusa da ré em protocolizar o requerimento administrativo de 

pagamento do seguro DPVAT, formalizou reclamação junto a SUSEP em 

08/06/2018 (ID 13693439). No entanto, antes do decurso do prazo de 15 

dias para análise do referida reclamação (Resolução CNSP n° 279, 

30/01/2013) já ajuizou esta ação cobrança (17/06/2018). A par disso 

intime-se a autora para apresentar resposta a reclamação formalizada à 

SUSEP referente no ID 1369349, bem como se persiste a recusa do 

protocolo administrativo, em 15 dias. Cumpra-se. Cuiabá, 26 de julho de 

2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016880-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NICANOR NOVAIS DO REGO (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 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1016880-17.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Nos 

termos do artigo 32, § 3º, da Resolução TJ-MT/TP N. 03, de 12/04/2018, 

determino a intimação da parte autora para, no prazo legal, promover a 

devida organização dos documentos digitais ou digitalizados destes autos, 

em especial no que diz respeito à petição inicial. O autor informa que 

diante da recusa da ré em protocolizar o requerimento administrativo de 

pagamento do seguro DPVAT, formalizou reclamação junto a SUSEP em 

11/06/2018 (ID 13693622). No entanto, antes do decurso do prazo de 15 

dias para análise do referida reclamação (Resolução CNSP n° 279, 

30/01/2013) já ajuizou esta ação cobrança (17/06/2018). A par disso 

intime-se a autora para apresentar resposta a reclamação formalizada à 

SUSEP referente no ID 13693622, bem como se persiste a recusa do 

protocolo administrativo, em 15 dias. Cumpra-se. Cuiabá, 26 de julho de 

2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017014-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MICAEL PINHEIRO DA SILVA PINTO (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 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1017014-44.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Nos 

termos do artigo 32, § 3º, da Resolução TJ-MT/TP N. 03, de 12/04/2018, 

determino a intimação da parte autora para, no prazo legal, promover a 

devida organização dos documentos digitais ou digitalizados destes autos, 

em especial no que diz respeito à petição inicial. O autor informa que 

diante da recusa da ré em protocolizar o requerimento administrativo de 

pagamento do seguro DPVAT, formalizou reclamação junto a SUSEP em 

18/06/2018 (ID 131716789). No entanto, antes do decurso do prazo de 15 

dias para análise do referida reclamação (Resolução CNSP n° 279, 

30/01/2013) já ajuizou esta ação cobrança (18/06/2018). A par disso 

intime-se a autora para apresentar resposta a reclamação formalizada à 

SUSEP referente no ID 131716789, bem como se persiste a recusa do 

protocolo administrativo, em 15 dias. Cumpra-se. Cuiabá, 26 de julho de 

2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017407-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KENNY ACEL 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 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1017407-66.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Nos 

termos do art. 321, parágrafo único do NCPC, intime-se a autora para, no 

prazo de 15 dias, adequar sua inicial à nova sistemática processual em 

vigor e esclarecer os fatos, devendo a autora relatar como ocorreu o 
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acidente, qual o tipo e o local da fratura, sob pena de indeferimento 

(artigos 319, 320, 321, parágrafo único, NCPC). O autor informa que diante 

da recusa da ré em protocolizar o requerimento administrativo de 

pagamento do seguro DPVAT, formalizou reclamação junto a SUSEP em 

15/06/2018 (ID 13747645). No entanto, antes do decurso do prazo de 15 

dias para análise do referida reclamação (Resolução CNSP n° 279, 

30/01/2013) já ajuizou esta ação cobrança (20/06/2018). A par disso 

intime-se a autora para apresentar resposta a reclamação formalizada à 

SUSEP referente no ID 13747645, bem como se persiste a recusa do 

protocolo administrativo, em 15 dias. Cumpra-se. Cuiabá, 26 de julho de 

2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017614-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MACLEI ALMERINDO DE BRITO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1017614-65.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Nos 

termos do art. 321, parágrafo único do NCPC, intime-se a autora para, no 

prazo de 15 dias, adequar sua inicial à nova sistemática processual em 

vigor e esclarecer os fatos, devendo a autora relatar como ocorreu o 

acidente, qual o tipo e o local da fratura, sob pena de indeferimento 

(artigos 319, 320, 321, parágrafo único, NCPC). O autor informa que diante 

da recusa da ré em protocolizar o requerimento administrativo de 

pagamento do seguro DPVAT, formalizou reclamação junto a SUSEP em 

15/06/2018 (ID 13775409). No entanto, antes do decurso do prazo de 15 

dias para análise do referida reclamação (Resolução CNSP n° 279, 

30/01/2013) já ajuizou esta ação cobrança (20/06/2018). A par disso 

intime-se a autora para apresentar resposta a reclamação formalizada à 

SUSEP referente no ID 13775409, bem como se persiste a recusa do 

protocolo administrativo, em 15 dias. Cumpra-se. Cuiabá, 26 de julho de 

2018. ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017622-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INES FERREIRA BASILIO (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 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1017622-42.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Nos 

termos do art. 321, parágrafo único do NCPC, intime-se a autora para, no 

prazo de 15 dias, adequar sua inicial à nova sistemática processual em 

vigor e esclarecer os fatos, devendo a autora relatar como ocorreu o 

acidente, qual o tipo e o local da fratura, sob pena de indeferimento 

(artigos 319, 320, 321, parágrafo único, NCPC). A autora informa que 

diante da recusa da ré em protocolizar o requerimento administrativo de 

pagamento do seguro DPVAT, formalizou reclamação junto a SUSEP em 

10/06/2018 (ID 13775720). No entanto, antes do decurso do prazo de 15 

dias para análise do referida reclamação (Resolução CNSP n° 279, 

30/01/2013) já ajuizou esta ação cobrança (21/06/2018). A par disso 

intime-se a autora para apresentar resposta a reclamação formalizada à 

SUSEP referente no ID 13775720, bem como se persiste a recusa do 

protocolo administrativo, em 15 dias. Cumpra-se. Cuiabá, 26 de julho de 

2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017853-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IONARA TAVARES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1017853-69.2018.8.11.0041 Vistos e etc. A autora 

informa que diante do recusa da ré em protocolizar o requerimento 

administrativo de pagamento do Seguro DPVAT, formalizou reclamação 

junto a SUSEP em 15/06/2018 ( ID 13805407). No entanto, antes do 

decurso do prazo de 15 dias para análise da referida reclamação ( 

Resolução CNSP N° 279, 30/01/2013) já ajuizou esta Ação de Cobrança ( 

21/06/2018). A par disso, intime a parte autora para apresentar a resposta 

da reclamação formalizada junto à SUSEP referida no ID13805407 , bem 

como se persiste a recusa no protocolo administrativo, no prazo de 15 

dias. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de julho de 2018 ANA PAULA DA VEIGA 

CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017857-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KAROLAYNE NAYARA PEREIRA GONCALVES (AUTOR)

M. F. P. G. (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 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1017857-09.2018.8.11.0041 Vistos e etc. As autoras 

informam que diante do recusa da ré em protocolizar o requerimento 

administrativo de pagamento do Seguro DPVAT, formalizou reclamação 

junto a SUSEP em 14/06/2018 ( ID 13805503). No entanto, antes do 

decurso do prazo de 15 dias para análise da referida reclamação ( 

Resolução CNSP N° 279, 30/01/2013) já ajuizou esta Ação de Cobrança ( 

21/06/2018). A par disso, intime a parte autora para apresentar a resposta 

da reclamação formalizada junto à SUSEP referida no ID13805503 , bem 

como se persiste a recusa no protocolo administrativo, no prazo de 15 

dias. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de julho de 2018 ANA PAULA DA VEIGA 

CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018433-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVES 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 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1018433-02.2018.8.11.0041 Vistos e etc. O autor 

informa que diante da recusa da ré em protocolizar o requerimento 

administrativo de pagamento do Seguro DPVAT, formalizou reclamação 

junto a SUSEP em 08/06/2018 ( ID 13872382). No entanto, não consta nos 

autos o retorno da reclamação, assim, intime-se a parte autora para 

apresentar a resposta da reclamação formalizada junto à SUSEP referida 

no ID13872382 , bem como se persiste a recusa no protocolo 

administrativo, no prazo de 15 dias. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de julho de 

2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1022978-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

USICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUAN GUSTAVO BUSATO OAB - PR62319 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AUDORESTE MACHADO FARIA (REQUERIDO)

VIRGÍNIA RUTH ALVES M. DE FARIA (REQUERIDO)

VIRGINIA RUTH ALVES MACHADO DE FARIA (REQUERIDO)

GAPLAN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1022978-18.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Ante a 

ausência da procuração e documentos, intime-se a autora para cumprir o 

art. 260, II do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias. Apresentado os 

documentos nos termos acima, cumpra-se conforme deprecado e, após, 

devolva-se ao Juízo de origem. Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias e 

nada sendo requerido, certifique-se e devolva ao Juízo de Origem, nos 
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termos do art. 393 da CNGC/TJMT. Cuiabá, 27 de julho de 2018 ANA 

PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037659-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE LANDER MENEGAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR BORGES DOS SANTOS OAB - PR85115 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ PRIETO (REQUERIDO)

AGROPECUARIA PRIETO LTDA (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 

14450794), no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 30 de julho de 2018. 

AGDA RIBEIRO DE CASTILHO Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009163-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BORGES, DIAS & DIAS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEIT DIOGO GOMES OAB - MT0014028A (ADVOGADO)

ROBINSON HENRIQUE PEREGO OAB - MT0018498A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARENA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (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 

14452065), no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 30 de julho de 2018. 

AGDA RIBEIRO DE CASTILHO Gestor de Secretaria

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 449040 Nr: 22263-71.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO CUIABANO DE EDUCAÇÃO - ICE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIA MARIA DA SILVA GOMES PACHECO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISABETE AUGUSTA DE 

OLIVEIRA - OAB:13.352 MT, FABIULA LITIELY DA ROSA MORENO - 

OAB:20.572/O, NILTON LUIZ FERREIRA DA SILVA - OAB:4.811/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, DETERMINO que seja expedido em favor do exequente certidão 

de credito nos termos do referido provimento. Em consequência, EXTINGO 

o feito, sem resolução do mérito nos termos do Provimento 84/2014 

CGJ-TJMT.Consigno que encontrando bens passiveis de penhora, deverá 

a exequente requerer a retomada da marcha processual perante este 

juízo, independente de recolhimento de custas processuais, o qual 

avaliará a pertinência de tal possibilidade, como previsto no art. 8° do 

referido provimento. Após a expedição da referida, intime-se a exequente 

para sua retirada, em seguida arquive-se os presentes autos com as 

cautelas de praxe.Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 933123 Nr: 50988-31.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UEMURA E HOSSODA LTDA, VERA LÚCIA UEMURA 

FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDENICE FERREIRA DEA SILVA

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

OAB:11.564-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANY GUIRRA CORTE - 

OAB:22080/O

 Trata-se de cumprimento de sentença movida por Uemura e Hossoda Ltda 

contra Valdenice Ferreira da Silva, já qualificados nos autos.

 A exequente requereu o cumprimento da sentença homologatória de p.39, 

em razão do descumprimento do acordo.

 À p.44/51 as partes informaram a quitação da dívida e requereram a 

extinção do feito.

 É o relatório. Decido.

Verifica-se dos autos que houve a satisfação da obrigação, nada mais 

havendo a ser reclamado.

 A par disso, julgo extinto os autos nos termos do art. 924, II do CPC.

 Após transitado em julgado, arquive-se.

 P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 804762 Nr: 11228-12.2013.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISEU EDUARDO DALLAGNOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO BARBIERE FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliseu Eduardo Dallagnol - 

OAB:OAB/MT 2.814

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS EDUARDO LIMA 

PIRES DE MIRANDA - OAB:MT/ 16708

 Vistos.

O art. 110 do CPC, determina:

"Art. 110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a 

sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o 

disposto no art. 313, §§ 1º e 2º."

E o art. 313, § 2º, CPC, estabelece:

"Art. 313. Suspende-se o processo:

I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das 

partes, de seu representante legal ou de seu procurador;

[...]

§ 1o Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do 

art. 689."

Diante disso, defiro a suspensão do processo pelo prazo de trinta dias, 

para a habilitação dos herdeiros nos autos.

Na hipótese de decorrer o prazo e não havendo habilitação dos herdeiros, 

deverá o exequente providenciar a citação dos herdeiros do falecido, nos 

termos do art. 313, § 2º, I, do CPC.

Intimem-se todos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 43947 Nr: 12674-70.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ GONZAGA TOLEDO, ESPOLIO DE NELITA RAMOS 

TOLEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO LUIZ BERTONI JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMUNDO MARCELO CARDOSO 

- OAB:3.449/MT, JUARI JOSÉ REGIS JÚNIOR - OAB:10.435/MT, SIMONI 

LEISER SABO DE OLIVEIRA - OAB:10.672/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO P. ESPÓSITO - 

OAB:4.813/MT, CLOVIS DE MELLO - OAB:200-MT

 Vistos.

Defiro o pedido da p. 323.

 Oficie-se à 3ª Vara de Familia e Sucessões solicitando informações 

acerca do quinhão pertencente ao executado, bem como sua 

transferencia a este Juízo. Instrua o ofício com os documentos de p. 

187/191.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 219146 Nr: 27650-43.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Atacadão Distribuição Comércio e Indústria Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPER SAFA COMERCIO DE ALIMENTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Cesar Zamar Taques - 

OAB:4659/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Reitere a intimação ao exequente, desta vez com o CEP correto.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 220593 Nr: 28835-19.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVAN NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAVEL - COMERCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO PERBOYRE BONILHA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE PAULA DE 

PINHO - OAB:2757/TO

 Vistos.

Intime-se o exequente para dar prosseguimento no feito, requerendo o que 

de direito, em cinco dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 807815 Nr: 14270-69.2013.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIANE SOARES HUGUENEY

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

OAB:11.069-B, GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - OAB:20.237, 

JAQUELINE PROENÇA LARREA MEES - OAB:13.356/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante da petição de p. 92, ARQUIVE-SE, como determinado à p. 91.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 437933 Nr: 15624-37.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES ESTADUAL DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELNITA RODRIGUES DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO CÉSAR FADUL - 

OAB:4541-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LUCIA DIAS DO 

NASCIMENTO - OAB:OABMT18880

 Vistos.

Expeça-se o ofício à Secretaria do Estado de Administração informando o 

numero correto da conta bancária, descrita à p. 58, a fim de promover os 

decontos.

Após, arquive-se com as cautelas legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 770395 Nr: 23412-34.2012.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO POMPEU CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENIO DE BRITO ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMANDO NASCIMENTO - 

OAB:1311/MT, FABRICIO FIGUEIREDO NASCIMENTO - OAB:12030/MT, 

MARCOS ANTÔNIO RACHID JAUDY - OAB:3145, VANUZA MARCON 

MATHEUS - OAB:12762

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRED HENRIQUE SILVA 

GADONSKI - OAB:6927/MT, MARCO ANTONIO RACHID JAUDY - 

OAB:3145/MT

 Vistos.

Desentranhe-se a petição de p. 134/160, eis que não pertence a este 

feito.

Defiro o pedido da p. 152/153, haja visto que a oficiala de justiça não 

cumpriu a finalidade do mandado de penhora e avaliação.

Desentranhe-se o mandado de penhora e avaliação para o devido 

cumprimento pela mesma oficiala, inclusive, a mesma diligência paga.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 218990 Nr: 27536-07.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ DOMINGOS DE AQUINO, IVONE 

MARCELINO GARCIA DE AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162/MT, VANESSA KLAUS SARAGIOTTO - OAB:7.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUGO LEONARDO GARCIA DE 

AQUINO - OAB:7.691-MT

 Vistos.

Intime-se a exequente para apresentar certidão da matricula 17.639, em 

quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 397879 Nr: 31463-39.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CVL IMOBILIÁRIA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLELIA PETROLINA ALVES CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO DA CUNHA MACEDO - 

OAB:8074/MT, GERALDO DA CUNHA MACEDO - OAB:7077/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WANDERLEY DE SOUZA 

SOARES - OAB:3745/MT

 Vistos.

Ante o teor da certidão de p. 105, intime-se a exequente para dar 

prosseguimento no feito, requerendo o que de direito, em cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 76057 Nr: 5910-73.1998.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERDÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILA DAS MINAS 

DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMIRO LOURENÇO - 

OAB:11792/MT, MÁRCIA ADELHEID NANI - OAB:6657/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ANGELO MACEDO 

- OAB:6811-B MT, ROSANA LORIS AZEVEDO - OAB:15344

 Vistos.

Intime-se o exequente para se manifestar sobre a petição de p. 106/109, 

em quinze dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1127581 Nr: 21997-74.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCINEI FERREIRA DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIDC MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA NP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO AUGUSTO BORDONI 

MANZEPPI - OAB:9203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAIDA BEATRIZ NUNES DE 

CARVALHO - OAB:96864/MG

 Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de 

indébito e indenização por danos morais com pedido liminar proposta por 

Jocilene de Oliveira Silva Palma contra FIDC Multsegmentos NPL Ipanema 

NP, já qualificados e representados nos autos.

 As partes se compuseram e apresentaram os termos do acordo para 

homologação (p.148/149).

 É o relatório. Decido.

Tratando-se de direito disponível e estando as partes devidamente 

representadas, homologo por sentença o acordo para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições passam a fazer 

parte integrante desta decisão, nos termos do art. 487, III, “b” do CPC.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030631/7/2018 Página 38 de 442



Isento de custas remanescentes, nos termos do artigo 90, §3º do CPC. 

Honorários na forma pactuada.

 Transitado em julgado, certifique-se e arquive-se com as cautelas legais.

 P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 329271 Nr: 1603-27.2008.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COLEGIO SALESIANO DOM BOSCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALIBEL SEBASTIÃO PATROCINIO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAREN NEVES DA SILVA - 

OAB:11909/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o teor da certidão de p. 77, intime-se o exequente para dar 

prosseguimento no feito, requerendo o que de direito, em cinco dias, sob 

pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 423542 Nr: 7900-79.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISANA SOUZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO HENRIQUE GUEDES, EUNICE DE 

LOURDES MEDEIROS GUEDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSEMERI MITSUE OKAZAKI 

TAKEZARA - OAB:7276-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO ALBERTO ZANETTI - 

OAB:12.094-B/MT

 Vistos.

Ante o teor da certidão de p. 135, intime-se a exequente para dar 

prosseguimento no feito, requerendo o que de direito, em cinco dias, sob 

pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 8478 Nr: 6931-50.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO ED. ALBERT EINSTEIN COL. E CURSO MASTER 

S/C LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CILBENE MARIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONIMÁRCIO NAVES - 

OAB:6.228/MT, THAISA CRISTINA L. SILVA PENHA - OAB:9187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em que pese a impenhorabilidade prevista na Lei Nº 8.009, de 29 de março 

de 1990, o presente feito se arrasta desde o ano de 1999, sendo que 

todas as diligencia empregadas para encontrar bens passiveis de penhora 

foram em sua maioria infrutíferas.

Ademais o novo entendimento do STJ é que nem todos os bens que 

guarnecem a residência são impenhoráveis. Vejamos:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE BENS 

QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DOS DEVEDORES. DUPLICIDADE. 

POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. "Os bens que 

guarnecem a residência são impenhoráveis, a teor da disposição da Lei 

8.009/90, excetuando-se aqueles encontrados em duplicidade, por não se 

tratarem de utensílios necessários à manutenção básica da unidade 

familiar." (REsp 533.388/RS, Relator em. Ministro TEORI ALBINO 

ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, DJ de 29/11/2004). 2. Agravo regimental 

não provido. (STJ - AgRg no REsp: 606301 RJ 2003/0183923-2, Relator: 

Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/08/2013, T4 - QUARTA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 19/09/2013).

Posto isto, DEFIRO o pedidos de p.162/163 e DETERMINO a penhora dos 

bens dúplices que guarnecem a residência da executada, bem como 

aqueles considerados luxuosos e suntuosos.

Após, cumpra-se conforme previsto no art. 841 do CPC:

“Art. 841.Formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será 

imediatamente intimado o executado.

§ 1o A intimação da penhora será feita ao advogado do executado ou à 

sociedade de advogados a que aquele pertença.

§ 2o Se não houver constituído advogado nos autos, o executado será 

intimado pessoalmente, de preferência por via postal.”

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias previsto no art. 525 CPC, 

certifique-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 767344 Nr: 20168-97.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FINANCRED FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIPROFAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 

FARMACEUTICOS HOSPITALARES LTDA, TIAGO ALVES SEVERINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTAVIO TORRES PANTANO - 

OAB:SP-163.822, RODRIGO CÉSAR FERRARI - OAB:172.169/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto e, como os autos não podem permanecer paralisados 

aguardando a providência da parte que, in casu, abandonou o feito, a sua 

extinção se impõe. Com estas considerações e fundamentos, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos 

artigos 485, inciso II do Código de Processo Civil. Custas e despesas 

processuais pela exequente. Após o trânsito em julgado, arquive-se com 

baixa na distribuição. P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1210348 Nr: 8524-84.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MC HOTELARIA E TURISMO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KADRI COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS RODRIGUES TRAVAIN - 

OAB:8750/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a embargante para, querendo, se manifestar sobre a 

impugnação aos embargos com documentos de p. 71/109, no prazo legal.

Após, visando ao saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, 

em atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC de 2015, ao Princípio 

da Não-surpresa e da Colaboração instruídos pela nova lei adjetiva, 

intimem-se as partes a:

a) Especificarem que provas pretendem produzir, estabelecendo relação 

clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide 

e que com a prova pretende atestar, de sorte a justificar sua adequação e 

pertinência (art. 357, II, CPC);

b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC);

c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais 

porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou 

não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

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

IV, do CPC).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 71956 Nr: 1925-33.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HABITACIONAL ADM. DE IMÓVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BEATRIZ APARECIDA OLIVEIRA DE 

ALCÃNTARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO DOS SANTOS MENDONÇA 

- OAB:10.064/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALMIR ANTONIO DE 

MORAES - OAB:4933/MT, WILSON ROBERTO DE SOUZA MORAES - 

OAB:4.834/MT

 Vistos.

Defiro o pedido da p. 212.

Cumpra-se na forma requerida.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 451204 Nr: 23583-59.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXIGÁS DISTRIBUIDORA DE GLP COM. E P. 

DE S. LTDA, MARCUS GIULLIANO CASTIGLIONI ALVES, REJANE MARA 

CASTIGLIONI ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCIA FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:3662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hudson Cesar Melo Faria - 

OAB:6.474-MT, JOAO VICENTE MONTANO SCARAVELLI - 

OAB:3933/MT

 Vistos.

Defiro os pedidos das p. 90/91.

A exequente deverá providenciar a averbação da penhora às margens 

das matrículas, como determina o art. 844 do CPC.

Realizada a penhora, intimem-se os executados, nos termos dos arts. 841 

e 842 do CPC.

Expeça-se mandado de avaliação dos bens indicados à penhora.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 796798 Nr: 3159-88.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXIGÁS DISTRIBUIDORA DE GLP COM. E P. 

DE S. LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCIA FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:3662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO VICENTE MONTANO 

SCARAVELLI - OAB:3933/MT

 Vistos.

Ante o teor da certidão de p. 124, intime-se a exequente para requerer o 

que de direito, em cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 82765 Nr: 4035-05.1997.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESCOLA CHAVE DO SABER S/S LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GONÇALO NUNES DA CUNHA

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

- OAB:4.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A certidão da matricula n. 6.915 CRI de Poconé acostada às p. 239/241 

não está atualizada.

 Diante disso, intime-se a exequente para trazer a certidão da matrícula 

devidamente atualizada.

Ademais, embora o auto de penhora acostado à p. 103, não consta a 

averbação na matricula do imovel.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 792273 Nr: 46368-44.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSSARA ORMOND SIMÕES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VRG LINHAS AEREAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENY SENDROVICH - OAB:184031 

OAB SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO VINICIUS COSTA 

PEREIRA - OAB:84.367/RJ

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 482, VI da CNGC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para se 

manifestarem , no prazo de 15 dias (quinze), sobre o retorno dos autos à 

1ª Instância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 865072 Nr: 5656-41.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA JACI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO NS TRANSPORTES URBANOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ SIMÃO FERREIRA MARTINS 

- OAB:7520, LUANA DOS SANTOS MARTINS - OAB:16981/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:4635/MT

 Vistos etc.

Este processo pende de pericia médica e, após a nomeação do médico 

para a referida prova e apresentação de sua pretensão honorária, a ré 

impugnou o valor pedido pelo expert, diante “... a atual situação financeira 

da requerida quanto as condições nacionais” (p. 227).

Ora, a impugnação à pretensão honorária não procede, eis que os 

argumentos apresentados não questionam a necessidade de exame 

físico/clinico minucioso, analise dos exames e laudos já realizados, horas 

de trabalho do expert para analise do processo e resposta aos quesitos 

apresentados.

A pericia exige grande conhecimento técnico e o valor pleiteado não é 

abusivo, ao contrário, razoável e condizente com o trabalho a ser 

prestado.

Posto isto, indefiro a impugnação de p. 227 e homologo os honorários do 

perito em R$ R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Intimem-se todos, cumprindo integralmente a decisão de p. 215/216.

Cumpra-se com urgência. Processo da Meta 02 do CNJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 811528 Nr: 18017-27.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON DE OLIVEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBERSON BENEDITO SANTOS FONTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICK SOARES TELES - 

OAB:16548/MT, JONNY RANGEL MOSHAGE - OAB:7694/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 Certifico que o prazo do Edital de Intimação para cumprimento da 

obrigação, decorreu sem manifestação da parte executada. Assim, nos 

termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação à parte exequente para requerer o que de 

direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 112949 Nr: 3264-17.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADSHOPPING - ADMINIST. DE BENS E SHOPPING 

CENTERS S/C LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARÍLIA GUILHERMINA BARROS ALMEIDA E 

CURVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO ROSSETTI PORTELA 

- OAB:91.263/MG, IGOR GOES LOBATO - OAB:307.482, JULIO DE 

CARVALHO PAULA LIMA - OAB:90.461/MG, MILTON EDUARDO 

COLEN - OAB:63240/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LEOPOLDINA CURVO 

DE CAMPOS CARDOSO - OAB:6.852/MT, Nilza Maria de Barros 

Almeida Curvo - OAB:9951/MT

 Vistos.

Defiro o pedido da p. 216/217.

A exequente deverá providenciar a averbação da penhora às margens da 

matricula, como determina o art. 844 do CPC.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 726827 Nr: 22662-66.2011.811.0041

 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: IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ARRUDA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO SÊMPIO FARIA - 

OAB:8078/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MAGNO DOS REIS 

MOREIRA - OAB:5767/MT, ROSINERE DOS SANTOS RAMOS - 

OAB:12600

 Vistos.

Em consonância com a decisão de p. 269 fixo como ponto controvertido a 

existência do crédito pleiteado nesta ação monitória.

Para tanto, defiro a produção prova oral requerida à p. 313/314 e designo 

o dia 06/09/2018 às 14:00 horas para a audiência de instrução e 

julgamento.

As testemunhas deverão ser arroladas no prazo comum de 15 (quinze) 

dias, nos termos do artigo 357, §4º, NCPC.

Registro que nos termos do art. 455 do NCPC, “Cabe ao advogado da 

parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e 

do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo.”

Cumpra-se imediatamente. Processo da Meta 02 do CNJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 905660 Nr: 33994-25.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PERFILADOS MULTIAÇO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 

E. P. P., ROBERTO ALENCAR ROMERO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENECOL ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZANDRA FREITAS NEVES - 

OAB:45.774 GO

 Vistos.

Defiro o pedido da p. 53.

Intime-se a executada para informar o atual endereço dos bens constritos 

via Renajud, no prazo de quinze dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 901449 Nr: 30918-90.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINAL VERDE TURISMO LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA, 

GRAMARCA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS JOSÉ DE CAMPOS - 

OAB:14526/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO DE OLIVEIRA 

FALCÃO - OAB:14522/MT, FABIO RIVELLI - OAB:19023-A OAB/MT, 

REINALDO AMÉRICO ORTIGARA - OAB:OAB/MT 9552

 Vistos etc.

Intimem-se as partes para que, em três dias, justifiquem o motivo pelo qual 

não compareceram no local e horário designado pelo perito para a 

realização da prova.

Em igual prazo deverão se manifestar quanto a possibilidade de realização 

da prova indireta, como sugerido pelo expert à p. 219/220, apresentando 

os documentos solicitados.

Decorrido o prazo, certique-se e concluso.

Cumpra-se com urgência. Processo da Meta 02 do CNJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 834610 Nr: 39925-43.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSEMAR MONTEIRO, FATIMA REGINA MONTEIRO

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

TRABALHO MÉDICO, CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162/MT, DULCIMARY LAURA DE OLIVEIRA - OAB:11738/

11738MT, IVANOWA RAPOSO QUINTELA - OAB:, Raphael Monteiro 

do Prado - OAB:16.776/MT

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

- OAB:10133/MT, CLAUDIA ALVES SIQUEIRA - OAB:6.217-B, 

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FEGUEIREDO - OAB:7.627-A, 

LIGIMARI GUELSI - OAB:12.582/MT, ROMARIO DE LIMA SOUSA - 

OAB:18881/O, VITOR HUGO FORNAGIERI - OAB:OAB/MT 15.661

 Vistos etc.

Este processo pende de pericia atuarial e, após a nomeação do expert 

para a referida prova e apresentação de sua pretensão honorária, a ré 

impugnou o valor pleiteado, ao argumento de que “... a pericia será 

realizada através de analise documental” (p. 318).

Ora, a impugnação à pretensão honorária não procede, eis que os 

argumentos apresentados são genéricos e não questionam a 

complexidade dos cálculos a serem realizados e que tomarão horas do 

perito para analisar a legalidade dos reajustes aplicados no contrato em 

litígio, de plano de saúde. Não se trata de simples leitura de documentos, 

mas apuração de índices de reajustes, tabelas, resposta a quesitos, etc.

Se fosse simples e depende-se de mera leitura e cálculo aritmético, não 

seria designada pericia que, in casu, foi pedida pela ré.

 A pericia exige grande conhecimento técnico e o valor pleiteado não é 

abusivo, ao contrário, razoável e condizente com o trabalho a ser 

prestado.

Posto isto e sendo a impugnação genérica, indefiro o pedido de minoração 

de p. 318/3119 e homologo os honorários do perito em R$ 4.980,00 (quatro 

mil, novecentos e oitenta reais)

Intimem-se todos, cumprindo integralmente a decisão de p. 305.

Cumpra-se com urgência. Processo da Meta 02 do CNJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 788504 Nr: 42479-82.2012.811.0041

 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: CASA BAHIA COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTACILIO DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ROGÉRIO ROMALDINI DE 

FARIA - OAB:115.445, THAIS TELLES ROMEIRO - OAB:273718/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Diante do teor do art. 80 da LRP e do §1º do Art. 319 do CPC, defiro o 

pedido de p. 89/90. Oficie-se ao Cartório do 3º Oficio de Cuiabá para que 

prestem as informações solicitadas, em especial quanto ao nome e 

qualificação dos filhos do falecido Otacílio de Figueiredo - CPF 

074.966.721-49.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 868099 Nr: 8037-22.2014.811.0041

 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: GERALDINO CASTRO FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAGA JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ACHILES TIAGO TOSCHI - 

OAB:OAB/MT 16.237, RAFAEL SILVA DO AMARAL - OAB:16.388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SELMA FERNANDES CUNHA - 

OAB:15.600

 Vistos

Defiro a restituição do prazo requerida à p. 134.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 77646 Nr: 1302-47.1989.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HADDAD & IRMÃOS LTDA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Santa Rosa Hotel Ltda, JOÃO CELESTINO 

CARDOZO NETO, ZÉLIA POMPEO DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT, VITOR DE OLIVEIRA TAVARES - 

OAB:15300/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAIDE LUCILA DE 

CAMARGO - OAB:1.933/MT, ANDRÉ LUIZ CARDOZO SANTOS - 

OAB:7.322-A/MT, SERGIO HENRIQUE DE BARROS MACIEL EL HAGE - 

OAB:5703-MT

 Intime-se o patrono da exequente para assinar a petição de p.401.

 Após, concluso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 134509 Nr: 19725-64.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRENORTE - INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANENGE - SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY NOGUEIRA BARBOSA - 

OAB:4.678/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA CONCEIÇÃO DA 

SILVA FERNANDES - OAB:8302-MT, ROGER FERNANDES - 

OAB:OAB/MT 8.343

 Vistos.

O procedimento de desconsideração de personalidade jurídica requerido 

pelo exequente deve atender o art. 795, §4° do CPC:

“Art. 795. Os bens particulares dos sócios não respondem pelas dívidas 

da sociedade, senão nos casos previstos em lei.

(...)

§ 4o Para a desconsideração da personalidade jurídica é obrigatória a 

observância do incidente previsto neste Código.”

Assim, DESENTRANHE-SE a petição e os documentos de p. 134/143 

entregando-os ao seu peticionante, que deverá distribui-lo nos termos do 

Título III, Capitulo IV, do Código de Processo Civil.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 238220 Nr: 7267-10.2006.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN BARBOSA LAGARES

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

- OAB:4.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da 

CNGC, impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a 

intimação da parte autora para efetuar o pagamento de diligência do Oficial 

de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

Esclareço que o recolhimento deverá ser realizado através do link 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1153927 Nr: 33472-27.2016.811.0041

 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: REAL SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE SHOP COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA, A. 

F. MARCELINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO JUNIOR QUEIROZ 

LUZ - OAB:23787/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a exequente para trazer aos autos demonstração dos recebíveis 

alegados nas p. 51/52, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1153932 Nr: 33476-64.2016.811.0041

 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: REAL SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE SHOP COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA, 

SHOP PANAMA CONVENIENCIA E LUBRIFICANTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO JUNIOR QUEIROZ 

LUZ - OAB:23787/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a exequente para trazer aos autos demonstração dos recebíveis 

alegados nas p. 48/49, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1130275 Nr: 23109-78.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSTUR - AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAD AGÊNCIA DE TURISMO - EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIMAR AZEVEDO SELVÁTICO - 

OAB:21282/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALVIR LUIZ MARANHO - 

OAB:58851, Rodrigo Trevisan - OAB:63125

 Em cumprimento ao despacho de fl. 118, impulsiono os autos 

encaminhando intimação ao autor para, querendo, impugnar a contestação 

com reconvenção e documentos (p.79/109), em quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 952054 Nr: 6419-08.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KATIA AUXILIADORA PEREIRA

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DO CARMO COSTA 

MARQUES - OAB:OAB/MT 18.047

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC impulsiono 

o presente feito com a finalidade de intimar a parte autora para manifestar 

acerca do documento juntado às fls.159/162, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 348418 Nr: 18648-44.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL OLÁRIO COSTA

 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: DORIVAL ALVES DE MIRANDA 

- OAB:3446-A/MT, LEOPOLDO QUEIROZ PAIM - OAB:12413

 Vistos.

Infere-se que o exequente foi devidamente imitido na posse (p. 247).

Intime-se o exequente para requerer o que de direito, no prazo legal.

Não havendo outro requerimento, arquive-se com as cautelas legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 244764 Nr: 13028-22.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NUMERAL FOMENTO MERCANTIL LTDA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. R. JARA - ME, JANICE ROMEIRO JARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRÃO - 

OAB:4632/MT

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

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

 Vistos.

Ante o teor da certidão de p. 71, intime-se pessoalmente a exequente para 

dar prosseguimento no feito, em cinco dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 745447 Nr: 42590-03.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERREIRA & CALDEIRA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PARAUTO VIDROS E ACESSÓRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON DUQUES DOS SANTOS - 

OAB:14.234 / MT, MONNY V. VICTOR COÊLHO AGUIAR SILVA - 

OAB:6.976, VALÉRIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - OAB:5.906/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 482, VI, da CNGC, impulsiono 

os autos encaminhando intimação à parte exequente para manifestar-se 

em prosseguimento, em 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 731677 Nr: 27816-65.2011.811.0041

 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: MARIA EVA COIMBRA SIQUEIRA

 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: OSMAR DA SILVA MONTEIRO 

JUNIOR - OAB:7.670/MT

 Certifico que o perito nomeado nos autos designou perícia para o dia 

28/08/2018, às 10:15 horas, na AV. DAS FLORES 843, SALA 11, 1º 

ANDAR, BLOCO ANEXO DE CONSULTÓRIOS DO HOSPITAL JARDIM 

CUIABÁ, BAIRRO JARDIM CUIABÁ (ENTRADA PELA RUA DAS DÁLIAS). 

Sendo assim, nos termos do art. 482,VI, CNGC, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimar as partes para comparecerem à perícia 

designada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 370129 Nr: 6769-06.2009.811.0041

 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: RV EMPRESA DE COBRANÇAS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F.C.A ENGENHARIA COMERCIO E 

TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELISSA FRANÇA P. V. DE 

MORAES - OAB:13582, WAGNER V. DE MORAES - OAB:15.244

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o prazo do Edital de Citação para cumprimento da obrigação, 

decorreu sem manifestação da parte executada. Assim, nos termos da 

legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este feito e 

encaminho intimação à parte exequente para requerer o que de direito, no 

prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1127051 Nr: 21786-38.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOILSON GONÇALO VIEIRA DE ALMEIDA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Certifico que o perito nomeado nos autos designou perícia para o dia 

04/09/2018, às 10:15 horas, na AV. DAS FLORES 843, SALA 11, 1º 

ANDAR, BLOCO ANEXO DE CONSULTÓRIOS DO HOSPITAL JARDIM 

CUIABÁ, BAIRRO JARDIM CUIABÁ (ENTRADA PELA RUA DAS DÁLIAS). 

Sendo assim, nos termos do art. 482,VI, CNGC, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimar as partes para comparecerem à perícia 

designada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1060113 Nr: 51130-98.2015.811.0041

 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: DIVINO CELIO CARNEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE SEGUROS E PREVIDENCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ SIMÃO FERREIRA MARTINS 

- OAB:7520

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÁCO CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15.013-A

 Certifico que o perito nomeado nos autos designou perícia para o dia 

11/09/2018, às 10:00 horas, na AV. DAS FLORES 843, SALA 11, 1º 

ANDAR, BLOCO ANEXO DE CONSULTÓRIOS DO HOSPITAL JARDIM 

CUIABÁ, BAIRRO JARDIM CUIABÁ (ENTRADA PELA RUA DAS DÁLIAS) . 

Sendo assim, nos termos do art. 482,VI, CNGC, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimar as partes para comparecerem à perícia 

designada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1094591 Nr: 8246-20.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO CEZAR BARACAT DE ARRUDA E CIA LTDA 

ME, FERNANDO CEZAR BARACAT DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALPHAVILLE BUFFET LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO JORGE ALVES ARAÚJO - 

OAB:1.942/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO VAREIRO - 

OAB:OAB/MS 13.057

 Autos n.º 1094591 – Embargos à Execução.

Vistos etc.

Primeiramente, apense os autos ao processo principal sob o código nº 

874126.

 Após, conclusos.

Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 10 de março de 2016.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 741951 Nr: 38802-78.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO JOSE CATARINO RONDON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANA MORAES VALENTE - 

OAB:7139

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14.469-A/MT, PRISCILA KEI SATO - OAB:15.684-A

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, certifico 

que procedo a intimação da parte autora para manifestar sobre o 

documento juntado às fls. 339/341, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1039034 Nr: 41175-43.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

 PARTE AUTORA: THOR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E ACESSÓRIOS 

LTDA, JAIRO PRIOTO, MARA ELIANE MENEGASSO PRIOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DECARRERA LOGÍSTICA E TRANSPORTE 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONATHAS BORGES HOSAKA - 

OAB:15136, JONATHAS BORGES HOSAKA - OAB:OAB/MT 13.156

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, certifico 

que procedo a intimação da parte autora para manifestar sobre a certidão 

negativa de fl. 74, bem como da informação juntada às fls. 75/77, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1151843 Nr: 32494-50.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASA RIO COMERCIO DE MATERIAL PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA, MARCUS BARBOSA CASTRO PASSARE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RELAMPAGO DISTRIBUIÇÕES E 

COMUNICAÇÃO, PAULO ALVES RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAUTO BARBOSA CASTRO 

PASSARE - OAB:6.199/MT, MARCUS BARBOSA CASTRO PASSARE - 

OAB:19764

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o aviso de recebimento juntado à fl. 62 foi recebido por 

pessoa diversa ao destinatário.

Assim sendo, nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, VI da 

CNGC, impulsiono os autos encaminhando intimação à parte autora para 

manifestar em prosseguimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 952968 Nr: 1471-23.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO SUECO CENTRO OESTE CONCESSIONARIA DE 

VEICULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO LEANDRO BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO CELESTINO CORREA DA 

COSTA NETO - OAB:4611-B/MT, RENATO VALÉRIO FARIA DE 

OLIVEIRA - OAB:15.629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito com intimação à parte autora para se manifestar sobre a 

certidão do oficial de justiça, no prazo de 15(quinze) dias.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 228851 Nr: 35956-98.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: D.G.LAVRATTI COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE 

FERRAGENS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO ABALEN DE SANTANA JUNIOR

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

OAB:3561-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ROBERTO ABALEN DE SANTANA 

JUNIOR, Cpf: 99788969100, Rg: 151.250-17, brasileiro(a), empresário, 

Telefone 065 -9217.4279 (ana). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

Resumo da Inicial: Trata-se de uma Ação de Execução proposta por D.G. 

LAVRATTI COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE FERRAGENS LTDA., em face de 

ROBERTO ABALEN DE SANTANA JUNIOR, visando o recebimento do 

quantum de R$2.488,15 (dois mil quatrocentos e oitenta e oito reais e 

quinze centavos), representado através do incluso cheque, emitido na 

data do dia 16 de julho de 2005, devendo referido valor ser atualizado até 

a data do pagamento. Por diversas vezes a ora Exequente procurou o 

Executado para receber o quantum supracitado, daí, então, o que justifica 

plenamente a propositura desta Ação de Execução.

 - Custas Processuais: R$0,00 - Valor Total: R$12.992,06 - Valor 

Atualizado: R$11.810,96 - Valor Honorários: R$1.181,10

Despacho/Decisão: Processo nº 391/2005Código 228851DecisãoDiante 

das diversas tentativas infrutíferas de citação do réu, bem como as 

diversas buscas de endereços já realizadas, inclusive nesta oportunidade 

(anexo), DEFIRO citação desta por edital. Cite-se por edital, nos termos do 

art. 257 do Código de Processo Civil, no prazo de 30 (trinta) dias, o réu. 

Citada, por edital, e certificado a não manifestação no prazo legal, desde 

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

nomeio como curador especial o Defensor Público que atua perante esta 

Vara.O art. 257, inciso II do CPC estabelece como requisito da citação por 

edital, a publicação na rede mundial de computadores, no sítio do 

respectivo tribunal e plataforma de editais do CNJ, que deve ser 

certificado nos autos.Na consulta n.° 20/2016 - CIA0068935-56.2016 a 

Corregedoria Geral de Justiça cientificou :“O DOF prestou informações, 

dando conta que ainda não foi disponibilizado pelo CNJ a referida 

plataforma para publicações dos editais de citações, bem como colacionou 

alguns exemplos de decisões que vêm sendo adotadas em razão da 

aludida indisponibilidade.Por certo, no âmbito do TJMT, já é feita a 

disponibilização dos editais na rede mundial de computadores, por meio da 

publicação no DJE (Diário de Justiça Eletrônico).”Desta forma, como ainda 

não há regulamentação por parte do CNJ, o edital deverá ser publicado no 

DJE pelo TJMT, ficando dispensada as demais formalidades do inciso II do 

art. 257 do CPC.O edital de citação/intimação, com prazo de 30 dias, 

também deverá ser publicado em jornal local de ampla circulação, nos 

termos do parágrafo único do art. 257 do CPC/2015.Expeça-se o 

necessário.Cuiabá, 24 de outubro de 2017.Ana Paula da Veiga Carlota 

MirandaJuíza de Direito

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

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

(quinze) dias para opor(oporem) embargos.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, LYGIA MARINHO 

FONTES, digitei.

Cuiabá, 30 de julho de 2018

Lygia Marinho Fontes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1081141 Nr: 2080-69.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EZEQUIEL MARQUES DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ JOÃO VITALIANO COELHO 

- OAB:18.440/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Inicialmente, cumpre observar que para fazer jus ao recebimento do 

seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores 

de via terrestre- DPVAT, a lesão ensejadora da indenização deve, em 

princípio, ser constatada por meio de laudo emitido pelo Instituto Médico 

Legal, a teor do disposto na primeira parte do § 5º do artigo 5º da Lei 

6.194/74 . Entretanto, há entendimentos de que as lesões decorrentes do 

acidente e as restrições por ela impostas ao segurado possam ser 

atestadas por qualquer outro profissional, que atuará como jurisperito, 

auxiliando o Poder Judiciário e, portanto, exercendo um "munus" público.

 Ademais, é reconhecida pela norma de regência a legitimidade do 

pagamento estratificado da indenização referente aos sinistros cobertos 

pelo seguro DPVAT, isto é, de acordo com o grau de invalidez suportado 

pela vítima, tendo o Egrégio Superior Tribunal de Justiça sedimentado tal 

entendimento através da Súmula nº 474, que dispõem, in verbis: “A 

indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”.
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Deste modo, descabe qualquer controvérsia acerca da imprescindibilidade 

da quantificação das lesões em caráter permanente, para a segura 

apuração do valor devido a título de recebimento do seguro DPVT nos 

casos de invalidez permanente, assim como na utilização da tabela 

constituída pela Lei nº 11.945, de 04 de junho de 2009, aplicável inclusive 

aos acidentes ocorridos antes de sua vigência.

Nesse sentido trago à colação os seguintes arestos:

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. 

AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. A prova constante nos autos não se 

mostra suficiente para o deslinde da controvérsia, havendo a necessidade 

de realização de perícia técnica para averiguar a graduação da alegada 

invalidez permanente. Sentença desconstituída, de oficio. (Apelação Cível 

Nº 70060615093, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 28/08/2014)” (negritamos)

 “Apelação Cível. Seguros. DPVAT. Ação de cobrança. Necessidade de 

realização de prova pericial. O conjunto probatório constante dos autos é 

insuficiente para a aferição da extensão do dano. Súmula 474 do STJ. A 

indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez. 

Sentença desconstituída. Apelo provido. (Apelação Cível Nº 70061710596, 

Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ney Wiedemann 

Neto, Julgado em 25/09/2014)” (destacamos)

 “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGUROS. DPVAT 

. PROVA PERICIAL. GRAU DE INVALIDEZ. NECESSIDADE . Graduação da 

invalidez permanente. Necessidade de perícia técnica para graduação da 

alegada invalidez permanente, a fim de estabelecer o patamar 

indenizatório. Súmula 474 do e. STJ. AGRAVO PROVIDO. (Agravo de 

Instrumento Nº 70051953529, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Luís Augusto Coelho Braga, Julgado em 12/11/2012)” 

(sublinhamos)

 Iluminado por tais orientações pretorianas, bem como, visando evitar 

controvérsia secundária acerca da validade processual, escudada na 

alegação de cerceamento de defesa e de violação do devido processo 

legal, determino a realização de perícia e, para tanto nomeio como perita 

judicial, a médica Dra. CYNARA MONIZ FIGUEIRA, com endereço na 

Avenida Marechal Teodoro, nº 1378, Bairro Centro (próximo ao CEFET), 

Telefone: 3023-1920, Cuiabá/MT, email: Cynarafigueira@hotmail.com, que 

servirá escrupulosamente, independentemente de compromisso.

In casu, considerando que o autor é beneficiário da AJG (fl. 29), os 

honorários periciais deverão ser suportados pelo Estado de Mato Grosso, 

consoante à orientação:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE 

PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA.

INCLUSÃO DOS HONORÁRIOS DO PERITO. RESPONSABILIDADE DO 

ESTADO PELA SUA REALIZAÇÃO. 1. Nos termos da jurisprudência 

dominante deste Tribunal, os benefícios da assistência judiciária gratuita 

incluem os honorários do perito, devendo o Estado assumir os ônus 

advindos da produção da prova pericial. 2. Caso o perito nomeado não 

consinta em receber seus honorários futuramente, do Estado ou do réu, 

se este for vencido, deve o juiz nomear outro perito, devendo a nomeação 

recair em técnico de estabelecimento oficial especializado do ente público 

responsável pelo custeio da prova pericial. Precedentes. 3. Recurso 

especial conhecido e provido. (STJ. REsp 1356801/MG, Rel. Ministra 

NANCY ANDRIGHI, 3ª TURMA, Julg. 18/06/2013, DJe 24/06/2013).” 

(destacamos)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE 

INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT POR INVALIDEZ PERMANENTE - 

PROVA PERICIAL REQUERIDA TANTO PELO AUTOR QUANTO PELO RÉU 

DA DEMANDA - HONORÁRIOS PERICIAIS - RESPONSABILIDADE PELO 

PAGAMENTO - ESTADO - AUTOR BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA - 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Quando a prova pericial for requerida 

por ambas as partes da demanda, a responsabilidade pelo pagamento dos 

honorários periciais é do autor, segundo a exegese do art. 33 do CPC, 

contudo, em sendo ele beneficiário da justiça gratuita, quem deverá arcar 

com aquela verba é o Estado, conforme inteligência do art. 3º, V, da Lei nº 

1.060/50 (TJMT. AI nº 93775/2009, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE 

PÓVOAS, 2ª Câm.Cív., Julg. 19/01/2011, Publ. 17/02/2011).” (grifamos)

“Cobrança. Seguro. DPVAT. Acidente de trânsito. Perícia médica. Invalidez 

permanente. Inaplicabilidade do CDC. Prova requerida pela autora. 

Intelecção do art. 33 do CPC. Honorários periciais devem ser suportados 

por quem pleiteou a realização da prova. Autora beneficiária da justiça 

gratuita. Ônus financeiro que deve recair sobre o Estado (art. 3º, V, da Lei 

1.060/50). Prova que deve ser realizada pelo perito nomeado, se aceitar o 

encargo, ou por órgão estatal credenciado. Recurso provido em parte 

(TJSP. AI nº 2057506-12.2014.8.26.0000, DES. BONILHA FILHO, 26ª 

Câmara de Direito Privado, Julg. 28/05/2014).” (destaques nossos)

Dando fiel cumprimento ao estabelecido no item 2.18.11 da CNGC/MT e 

considerando a nomeação encimada, arbitro em favor da perita nomeada, 

honorários periciais, no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), verba que 

deverá ser paga pelo Estado de Mato Grosso e exigida pelos meios legais, 

mediante certidão a ser expedida na forma estabelecida na CNGC/MT.

Intimem-se as partes para indicar assistente técnico e apresentar 

quesitos, em 15 (quinze) dias, (CPC, art. 465, § 1º II e III).

A expert deverá indicar a data, hora e local para a realização da perícia, 

devendo, ainda, apresentar o laudo em cartório, no prazo de 20 (vinte) 

dias, mediante a fiel observância ao estabelecido no artigo 466, § 2º, do 

CPC. Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, após intimados da apresentação do laudo 

(CPC, art. 477, § 1º). O causídico deverá diligenciar o comparecimento do 

(a) autor (a) à perícia, em prol da celeridade processual.

Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de realização da 

audiência de instrução e julgamento.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1022124-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS BIANCARDINI JORGE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI OAB - MT16635-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOELSON VENEGA PEIXARIA EIRELI - ME (RÉU)

VANDERLEIA APARECIDA DE ARRUDA (RÉU)

JOELSON VENEGA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1022124-24.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de 

alugueis proposta por Roberto Douglas Biancardini Jorge contra Joelson 

Venega Peixaria Eireli – ME e Outros, ambos qualificados nos autos. Em 

síntese, relata o autor ter firmado com os réus um contrato de locação por 

prazo determinado do imóvel comercial localizado na Avenida José 

Rodrigues Prado, n° 203, Bairro Santa Rosa, em Cuiabá-MT, pelo prazo de 

12 meses com inicio em agosto de 2017, e no valor mensal de R$8.750,00. 

Aduz que desde agosto/2017 os réus não vêm adimplindo com os alugueis 

e demais encargos na forma pactuada. Narra que as tentativas para 

solução da questão foram infrutíferas, e requer a concessão da 

antecipação de tutela para determinar que os réus desculpem o imóvel em 

15 (quinze) dias. Ao final, requer a procedência da ação para rescindir o 

contrato firmado entre as partes e decretar em definitivo o despejo dos 

réus, determinando que estes paguem os alugueres em atraso e 

encargos. A inicial veio instruída com diversos documentos. É o relatório. 

Decido. Defiro a prioridade de tramitação conforme requerido, eis que o 

autor comprovou fazer jus ao referido beneficio. O autor pretende, por 

esta via, a desocupação do imóvel não residencial, localizado na Avenida 

Jose Rodrigues Prado, n° 203, Bairro Santa Rosa, em Cuiabá-MT, diante da 

inadimplência dos réus com os pagamentos dos aluguéis e encargos. A 

Lei nº 12.112/2009 permite quatro possibilidades de despejo liminar, as 

quais estão elencadas no parágrafo 1º do art. 59, dentre elas, a prevista 

no inciso IX: falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no 

vencimento. Os doutrinadores Brunno Pandori Giancoli e Fábio Vieira 

Figueiredo esclarecem sobre a possibilidade da concessão de liminar em 

ações de despejo: “O despejo liminar é, sem dúvida, uma das maiores 

inovações processuais que repercutiu diretamente na Lei nº 8.245/91, ao 

lado da denúncia vazia. Trata-se de medida que se baseia no direito 

português, em que o legislador tinha a preocupação de atribuir maior 

interesse do locador em hipóteses excepcionais. “A expressão 

‘conceder-se-á a liminar’ atribui uma força cogente à lei, não podendo o 

juiz atuar de forma discricionária, mas, se preenchidos os requisitos, deve 

conceder a medida liminar”. (Giancoli. Brunno Pandori e Fábio Vieira 
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Figueiredo in Nova lei do inquilinato : análise crítica das alterações 

introduzidas pela lei n. 12.112/2009. Editora Saraiva, São Paulo, 2010, p. 

52). Os documentos acostados com a inicial fazem prova do 

inadimplemento dos réus. O perigo de dano irreparável está configurado, 

uma vez que os réus não vêm cumprindo com as obrigações contratuais, 

tal como o pagamento do aluguel no valor acordado, bem como inexiste 

qualquer garantia junto ao referido contrato. “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO.AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. 

DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. CONCESSÃO DE LIMINAR CONTRATO 

ESPROVIDO DEGARANTIAS (LEI Nº 8.245/91, ART. 59, § 1º, INCISO IX). 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Pacífico o 

entendimento de nossos pretórios quanto à concessão de liminar para 

desocupação do imóvel nas ações de despejo por falta de pagamento, 

desde que o contrato esteja desprovido das garantias previstas no artigo 

37, da Lei nº 8.245/91. 2. Impõe--se, na ação de despejo, o cumprimento 

da norma capitulada no art. 59, § 1º, inciso IX, da Lei do inquilinato. 3. 

Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJCE; AI 

0629754-71.2015.8.06.0000; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Francisco 

Darival Beserra Primo; DJCE 01/06/2016; Pág. 64.” Importante consignar, 

ainda, que o despejo liminar não esgota o objeto da ação e não é um ato 

irreversível, levando-se em consideração que este Juízo ficará garantido 

por meio de caução, que tem previsão legal e é destinada ao 

acautelamento de eventual prejuízo suportado pela parte ré. Posto isto, e 

nos termos dos artigos 9º, inciso I e 59, § 1º, inciso IX, ambos da Lei 

8.245/91 alterada pela Lei 12.112/09, defiro a liminar pleiteada e determino 

que os réus ou outra pessoa que esteja na posse do imóvel comercial, 

localizado na Avenida Jose Rodrigues Prado, n° 203, Bairro Santa Rosa, 

em Cuiabá-MT, o desocupe no prazo de 15 (quinze) dias. INDEFIRO o 

pedido de dispensa da caução, pois a mesma visa garantir eventuais 

prejuízos causados no cumprimento da decisão de desocupação do 

imóvel. Assim, condiciono o cumprimento da liminar à caução a ser 

prestada pela parte autora em valor equivalente a três meses de aluguel. 

Após a prestação de caução, expeça-se o mandado de despejo. Poderão 

os réus, todavia, evitar a desocupação do imóvel se no mesmo prazo 

efetivar o pagamento dos aluguéis e acessórios em atraso e os que se 

vencer no curso do processo, acrescido das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo, para o caso de imediato pagamento, em 

10% do valor do atrasado, (art. 59, § 3º, acrescido pela Lei 12.112/09). 

Designo audiência de conciliação para o dia 02/10/2018 às 12:30horas, 

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 os réus para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

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, 24 de julho de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA 

MIRANDA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1022182-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M.C. COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1022182-27.2018.8.11.0041 Vistos etc. Trata-se de 

ação de reintegração de posse cumulada com pedidos de liminar proposta 

pela Supergasbrass Energia LTDA em desfavor de M.C. Comercio de 

Água e Gás LTDA-ME representada por Cleide de Paula Azevedo e 

Marcos Santiago de Azevedo. A autora sustenta que firmou com a ré em 

29/02/2012, 10/09/2013 e 02/11/2013 contratos de comodato, por prazo 

indeterminado, que tinham por objeto vasilhames transportáveis de aço 

para GLP – Gás Liquefeito de Petróleo, tendo a ré ficado com o deposito 

de 130 vasilhames transportáveis de aço GLP de 13 kg, conforme consta 

nas notas fiscais n° 075917, 109467 e 117252. Sustenta que o contrato 

previa a rescisão unilateral e injustificada e, para tanto, bastava notificar a 

parte adversa no prazo de 48 horas. Informa que notificou a ré da 

rescisão, requerendo que no prazo de 03 dias esta devolvesse os 

vasilhames em seu poder. Contudo, a ré notificada em 19/03/2018, se 

manteve inerte. Assim, requer liminarmente a reintegração da posse dos 

botijões, eis que injustificado o prolongamento da retenção destes pela ré. 

A inicial veio instruída com diversos documentos. É o relatório. Decido. No 

caso dos autos, comprovado através dos documentos acostados aos 

autos que a autora é legitimo possuidor do bem. O esbulho, por sua vez, 

ficou caracterizado a partir do dia 22/03/2018, momento em que decorreu 

o prazo da notificação recebida por meio do A.R. acostado a sob o ID 

1497074. O artigo 560 do Código de Processo Civil garante ao possuidor 

esbulhado o direito à reintegração de sua posse, sendo que o art. 561 e 

562 do mesmo diploma legal, dispõem: “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.” 

“Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, 

sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de 

reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique 

previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que 

for designada. Parágrafo único. Contra as pessoas jurídicas de direito 

público não será deferida a manutenção ou a reintegração liminar sem 

prévia audiência dos respectivos representantes judiciais.” Desta feita, 

constatado que o esbulho se deu a menos de ano e dia, é possível o 

deferimento do pedido liminar (art. 561 do CPC/15), dispensando-se os 

requisitos do art. 300 do CPC. Portanto, atendidos os requisitos 

autorizadores, forçoso se faz o deferimento do pedido liminar. Nesse 

sentido, a jurisprudência dos tribunais superiores: APELAÇÃO CÍVEL. 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE COMODATO EXTINTO. 

BOTIJÕES DE GLP. NÃO DEVOLUÇÃO DOS BENS. ESBULHO 

CONFIGURADO. FIADOR. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL ASSUMIDA. 

ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PROPORCIONALIDADE. ART. 23 DO CPC. 

SOLIDARIEDADE. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. INAPLICABILIDADE. 

RECURSO PROVIDO EM PARTE. - O fiador é responsável pela 

responsabilidade contratual assumida. - O Código de Processo Civil, ao 

dispor sobre a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais 

e dos honorários advocatícios de sucumbência impostos aos 

litisconsortes, adotou o princípio da proporcionalidade, conforme se extrai 

do art. 23 do CPC, em detrimento do princípio da solidariedade, que não se 

presume (art. 265 do CC). - Recurso provido em parte. (TJ-MG - AC: 

10027081638994001 MG, Relator: Veiga de Oliveira, Data de Julgamento: 

18/02/2014, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

28/02/2014) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

AÇÃO DE RESILIÇÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E 

PERDAS E DANOS. COMODATO. BENS MÓVEIS. BOTIJÕES DE GÁS. 

DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL INCONTROVERSO. RESCISÃO DO 

PACTUADO, COM A DEVOLUÇÃO PARCIAL DOS VASILHAMES. PROVA. 

As notas fiscais que instruem a petição inicial, para demonstrar a 

devolução parcial dos botijões de gás, estão desprovidas de assinatura 

do recebedor dos vasilhames e, mesmo assim, foram reconhecidas pela 

autora como válidas e eficazes para demonstrar o recebimento de 261 

vasilhames P-13 e 15 vasilhames P-45. As...(TJ-RS - AC: 70047775234 

RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Data de Julgamento: 04/04/2012, Décima 

Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

11/04/2012) Posto isto, nos termos do art. 562 do CPC, DEFIRO A LIMINAR 

de reintegração de posse. Expeça-se o mandado de reintegração de 

posse em favor da autora de 130 (cento e trinta) botijões P13KG; 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 ao ré para que responda a presente ação, 
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consignando que o prazo para contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando-se a partir da juntada do mandado nos presentes autos, nos 

termos do art. 564 do CPC/15. 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, 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. Intimem-se todos. 

Cuiabá, 30 de julho de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA 

Juíza de Direito

6ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011905-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE NUNES DIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL OAB - MT0017566A-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)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011905-49.2018.8.11.0041. AUTOR: 

EUNICE NUNES DIAS RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Considerando que a advogada da Requerente 

possui poderes para transigir (id n. 13030084) e levando-se em 

consideração o contido na declaração médica (id n. 13609156), dispenso 

o comparecerimento da Requerente à audiência conciliatória, conforme 

pleiteado no item “b” da petição de id n. 13609107. Intime-se a Requerida 

via DJE para, no prazo legal, tomar ciência dos documentos juntados com 

a supracitada petição. Aguarde a realização da audiência de conciliação. 

Cumpra-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-38 EXIBIÇÃO

Processo Número: 1037901-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO LUIZ BOLSON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNA APARECIDA CAMPOIO OAB - RO0003132A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Recebo a emenda a inicial contida em ID 12348757, bem como, 

seus documentos. Por outro lado, analisando os autos observo que os 

requerentes Renato Luiz Bolson e Edna Aparecida Campoio pugnam pelo 

deferimento de tutela cautelar requerida em caráter antecedente 

objetivando compelir o hospital Requerido a exibir o prontuário médico, 

acompanhado de todos os exames e resultados do paciente Augustinho 

Bolson, filho dos Requerentes. Em assim sendo e diante da manifesta 

ilegitimidade, intimem-se novamente os Requerentes para que emendem a 

inicial regularizando o polo ativo da ação incluindo tão somente o seu filho 

como Requerente, representado pelos seus genitores, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1022252-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SEMPIO FARIA OAB - MT8078/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM AQUINO LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT0015401A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022252-78.2017.8.11.0041. AUTOR: 

IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA RÉU: COMERCIO DE 

COMBUSTIVEIS DOM AQUINO LTDA - ME Vistos etc. Comércio de 

Combustíveis Dom Aquino LTDA, ora Requerida, interpôs Recurso de 

Agravo de Instrumento nº. 100715-69.2018, insurgindo-se contra a 

decisão que deferiu a tutela reivindicada na exordial. Em sede de 

retratação, não vislumbro qualquer motivo que enseje a mudança da 

decisão concedida, de modo que a mantenho por seus próprios 

fundamentos. Por tal motivo, oficie-se a 2ª Câmara Cível de Direito Privado 

do Tribunal de Justiça prestando as informações solicitadas pelo 

Excelentíssimo Relator. Aguarde o decurso de prazo para a defesa. 

Cumpra-se. Intimem-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1274468 Nr: 29193-61.2017.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATILDE TEREZA RONDON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA, NADIM AMUI 

JUNIOR, JORGE TADEU BRAZ MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SELIA BORGES DE MORAIS 

RODRIGUES - OAB:10226

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A, ANDRÉ LUIZ CARDOZO SANTOS - 

OAB:7322-A, LIVIA COMAR DA SILVA - OAB:7.650-B/MT, Paula 

Mendes Amui - OAB:17520/O, PEDRO OVELAR - OAB:6.270/MT, 

ROSEMARY MENEZES SOUZA KAWAKAMI - OAB:14905

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

impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte Autora para que, 

querendo, impugnar a contestações de fls. 459/707; 708/2017; 1048/1220 

e reconvenção, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 231341 Nr: 799-30.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACQUELINE IZOLDE LEHNEN, VITALINO 

FERNANDO LEHNEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5746/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162/MT, ELIEL ALVES DE SOUSA - OAB:7397/MT, KEZIA 

GONÇALVES DA SILVA SARAGIOTTO - OAB:8370-MT, MARCO 

ANTONIO DOTTO - OAB:4628-A/MT

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito, 

intimando a parte autora, através de seu patrono, para efetuar o depósito 

da diligência, no prazo de 05 (cinco) dias, a fim de dar cumprimento no 

mandad de avaliação do bem penhorado, devendo a emissão da guias ser 

feita através do site www.tjmt.jus.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1014195 Nr: 29396-91.2015.811.0041

 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: WALDOMIRO NETO LOPES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): URBANA OPERAÇOES E PLANEJAMENTOS 

IMOBILIARIO LTDA EPP, APOLUS ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GARCIA DA COSTA - 

OAB:13791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO HENRIQUE GALESSO 

SEROR - OAB:24031/0/MT, RICARDO GOMES DA ALMEIDA - 
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OAB:5.985/MT, WILBER NORIO OHARA - OAB:8261

 Face a interposição de Recurso pelas partes requeridas, 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1078603 Nr: 609-18.2016.811.0041

 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: NILO FREDERICO DA SILVA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono os com a finalidade de intimar a parte Autora para manifestar 

acerca do pagamento da sentença, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1122636 Nr: 19892-27.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISABETH SANTOS DE AMORIM

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

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

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Face a interposição de Recurso pela parte autora, em conformidade aos 

termos do § 1º do art. 1.010 do CPC e do Provimento nº 56/2007 – CGJ, 

procedo a intimação do advogado da parte requerida para, querendo, 

apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 369916 Nr: 6446-98.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDNEY DE OLIVEIRA LIMA, CID IMÓVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASEX TRANSPORTE, FASTER EXPRESS 

CARGA AEREA E RODOVIARIA LTDA, ADVANCE ADMINISTRAÇÃO E 

PARTICIPAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULLYEMERSON RODRIGUES 

ROSA DE MORAES AGUIAR - OAB:15894 oab/mt, OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos, com a 

finalidade de intimar o(s) advogado(s) da Parte Autora, para manifestar, 

no prazo de 05 (cinco) dias acerca da devolução da correspondência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1067586 Nr: 54338-90.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BEATRIZ JAYNE RODRIGUES, JAIME OSMAR 

RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAVO DO BRASIL IND E COM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BELMIRO GONÇALVES DE 

CASTRO - OAB:2193/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NARA REGINA DA SILVA 

VENEGA - OAB:6580/MT

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

impulsiono os autos para intimar o patrono da parte requerida para que 

informem o endereço da testemunha arrolada Dirceu Luciano, para seu 

devido cumprimento, no prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022523-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B.L. DE OLIVEIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE DEL CASTANHEL OAB - MT12153/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1022523-53.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

B.L. DE OLIVEIRA - ME REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. B. L. de Oliveira ajuizou a 

presente Ação Revisional de Débito c/c Pedido de Tutela de Urgência em 

face de Energisa Mato Grosso, Distribuidora de Energia S/A, ambos 

qualificados nos autos. A Requerente objetiva, em sede de tutela de 

urgência, a suspensão da cobrança das faturas de energia elétrica 

referentes aos meses de maio a julho de 2018 e, por consequência, que a 

Requerida se abstenha de suspender a prestação dos serviços, 

alegando, em síntese, que as faturas são abusivas. A inicial veio 

acompanhada de documentos. Relatado o necessário. Decido. Recebo a 

emenda à inicial de id n. 14390805, com seus documentos, e passo à 

apreciação da tutela pretendida. A tutela de urgência, como no caso 

presente, poderá ser concedida quando evidenciado a probabilidade do 

direito e o perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo, 

conforme preconiza o artigo 300, e seus parágrafos, do Código de 

Processo Civil. A probabilidade do direito se evidencia através dos 

documentos de id n. 14337933, 14337954 e 14337936 que demonstram, 

ao menos neste momento processual, que as faturas referentes aos 

meses de maio a julho de 2018 encontram-se majoradas ao se comparar 

com a média de consumo do imóvel da Autora (matrícula n. 6/9009283-4), 

presumindo suposta irregularidade na medição. Por sua vez, resta em 

evidência a urgência do pedido, haja vista que receber a notícia de corte 

no fornecimento de energia elétrica, por si só, causa ao Requerente, sem 

dúvida alguma, prejuízos de grande monta, ainda mais porque a energia é 

considerado um bem considerado essencial à vida, saúde e à dignidade 

da pessoa humana, esta última fundamento da Constituição da República 

(art. 1º, inciso III, da CF). Desta forma, não pode o consumidor ser privado 

de serviço essencial, por dívida passível de discussão, razão pela qual 

entendo que estão presentes os requisitos exigidos no artigo 300 do 

Código de Processo Civil para deferimento da tutela pretendida. Diante do 

exposto, defiro a tutela de urgência reivindicada para determinar que a 

concessionária Requerida suspenda a cobrança das faturas em 

discussão nos autos (maio a julho de 2018) e, por consequência, se 

abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica na unidade 

consumidora de n. 6/9009283, até ulterior deliberação. Em caso de 

descumprimento, fixo multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o 

limite máximo de 30 (trinta) dias. Quanto a inversão do ônus da prova, o 

§1º, do artigo 373, do Código do Processo Civil, estabelece que: §1º Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. No mesmo 

sentido, o artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 

8078/90) dispõe: Art. 6º São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a 

facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências; Portanto, evidenciada a 

hipossuficiência da parte Requerente e diante da verossimilhança das 

alegações contidas na inicial, inverto o ônus da prova. Designo audiência 

de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 13 de 

novembro de 2018, às 10:30 horas, a ser realizada na sala 01 da Central 
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de Conciliação instalada neste Fórum. Cite-se a parte Requerida, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar nos 

mandados, de citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá 

caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de 

Processo Civil). Intime-se a parte Requerente através de seu advogado, 

DJE (art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As Partes deverão estar 

acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código 

de Processo Civil). SIRVA-SE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO, 

QUE DEVERÁ SER CUMPRIDA POR OFICIAL DE JUSTIÇA PLANTONISTA, 

CASO NECESSÁRIO. Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1020100-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFINA PEREIRA BARBOSA CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INES CECILIA FELSKI OAB - MT19658/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1020100-23.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

JOSEFINA PEREIRA BARBOSA CORREA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA Vistos etc. Josefina Pereira Barbosa Correa 

ajuizou a presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Obrigação de Fazer com pedido de Liminar em face de Energisa Mato 

Grosso – Distribuidora de Energia S.A., ambos qualificados nos autos. A 

Requerente objetiva, em sede de tutela de urgência, a suspensão da 

cobrança das faturas de energia elétrica com vencimento em abril e junho 

de 2018 e, por consequência, que a Requerida se abstenha de suspender 

a prestação dos serviços e de inserir seu nome no rol dos órgãos de 

inadimplentes, alegando, em síntese, que as faturas são abusivas. A inicial 

veio acompanhada de documentos. Relatado o necessário. Decido. A 

tutela de urgência, como no caso presente, poderá ser concedida quando 

evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou risco ao 

resultado útil do processo, conforme preconiza o artigo 300, e seus 

parágrafos, do Código de Processo Civil. A probabilidade do direito se 

evidencia através dos documentos de id n. 14311265 e 14311285 que 

demonstram, ao menos neste momento processual, que as faturas com 

vencimento em abril e junho de 2018 encontram-se majoradas ao se 

comparar com a média de consumo da residência da Autora (matrícula n. 

6/299654-4), presumindo suposta irregularidade na medição. Por sua vez, 

resta em evidência a urgência do pedido, haja vista que receber a notícia 

de corte no fornecimento de energia elétrica, por si só, causa à 

Requerente, sem dúvida alguma, prejuízos de grande monta, ainda mais 

porque a energia é considerado um bem considerado essencial à vida, 

saúde e à dignidade da pessoa humana, esta última fundamento da 

Constituição da República (art. 1º, inciso III, da CF). Desta forma, entendo 

que a suspensão da cobrança das referidas faturas se impõe, por 

versarem de dívida passível de discussão. Somado a isso, não pode a 

consumidora ser privada de serviço essencial e ver seu nome inserido no 

rol dos órgãos de inadimplentes por dívida discutida judicialmente, razão 

pela qual entendo que estão presentes os requisitos exigidos no artigo 

300 do Código de Processo Civil para deferimento da tutela pretendida. 

Diante do exposto, defiro a tutela de urgência reivindicada para determinar 

que a concessionária Requerida suspenda a cobrança das faturas em 

discussão nos autos e, por consequência, se abstenha de suspender o 

fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora de n. 6/299654-4 

e de inserir o nome da Requerente no rol dos órgãos de proteção ao 

crédito, até ulterior deliberação. Em caso de descumprimento, fixo multa 

diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite máximo de 30 (trinta) 

dias. Defiro à Requerente os benefícios da assistência judiciária gratuita, 

nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Quanto a inversão do 

ônus da prova, o §1º, do artigo 373, do Código do Processo Civil, 

estabelece que: §1º Nos casos previstos em lei ou diante de 

peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva 

dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior 

facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o 

ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão 

fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se 

desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. No mesmo sentido, o artigo 6º, 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 8078/90) dispõe: Art. 6º 

São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de 

seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiências; Portanto, evidenciada a hipossuficiência da parte 

Requerente e diante da verossimilhança das alegações contidas na inicial, 

inverto o ônus da prova. Designo audiência de Conciliação (artigo 334 do 

Código de Processo Civil) para 13 de novembro de 2018, às 11:00 horas, 

a ser realizada na sala 01 da Central de Conciliação instalada neste 

Fórum. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, 

que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à 

dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). Intime-se a 

parte Requerente através de seu advogado, DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As Partes deverão estar acompanhadas de advogado ou 

Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). SIRVA-SE A 

PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO, QUE DEVERÁ SER CUMPRIDA 

POR OFICIAL DE JUSTIÇA PLANTONISTA, CASO NECESSÁRIO. 

Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007888-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON ALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nadir Blemer de Carvalho OAB - MT11595/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Recebo a emenda a inicial contida em ID 13004676 e ID 

13637898, por consequência, defiro a assistência judiciária gratuita, nos 

termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de 

Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 05 de novembro 

de 2018, às 09:30 horas, a ser realizada na sala 01 da Central de 

Conciliação instalada neste Fórum. Cite-se a parte Requerida, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar nos 

mandados, de citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá 

caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de 

Processo Civil). Intime-se a parte Requerente através de seu advogado, 

DJE (art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As Partes deverão estar 

acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código 

de Processo Civil). Quanto a inversão do ônus da prova, o §1º, do artigo 

373, do Código do Processo Civil, estabelece que: §1º Nos casos 

previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. No mesmo 

sentido, o artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 

8078/90) dispõe: Art. 6º São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a 

facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências; Portanto, evidenciada a 

hipossuficiência da parte Requerente e diante da verossimilhança das 

alegações contidas na inicial, inverto o ônus da prova, ficando o mesmo a 

cargo da empresa Requerida. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010598-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEZER SILVA DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT0019738A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010598-94.2017.8.11.0041. AUTOR: 

ELIEZER SILVA DE ALMEIDA RÉU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS Vistos etc. Eliezer Silva de Almeida promoveu o presente 

Cumprimento de Sentença em desfavor de Bradesco Auto/RE Companhia 

de Seguro, ambos qualificados e representados nos autos. A parte 

Executada informa o cumprimento voluntário da sentença, pugnando pela 

extinção do feito. A parte Exequente manifesta concordância com o 

pagamento e objetiva a expedição de alvará judicial para levantamento da 

obrigação depositada nos autos. Relatado o necessário. Decido. 

Observa-se que o feito cumpriu com sua finalidade, pois a Executada 

realizou o adimplemento da dívida, 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 Cumprimento de 

Sentença, com resolução do mérito. Com o trânsito em julgado da 

presente, defiro a expedição de alvará judicial em favor da parte 

Exequente para liberação do valor depositado nos autos (id n. 14232677), 

conforme requerido (id n. 14244473). Após, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se.

7ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022046-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ORTIZ GONSALEZ OAB - MT4066/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1022046-30.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, Compulsando os autos 

verifico que a parte Autora formulou pedido de concessão do beneficio da 

assistência judiciária gratuita, sem juntar elementos de prova da alegada 

condição de hipossuficiência. Assevero que a postulação do benefício 

através de simples declaração nos autos, não corrobora a 

verossimilhança necessária para a concessão do pleito, notadamente a 

existência de informação de que a Autora é pensionista, porém não 

encartou prova da alegara insuficiência financeira. Desta feita, 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, para o fim de, 

querendo, juntar aos autos a atual Declaração de Imposto de Renda e 

extrato do benefício, atualizados, a fim de demonstrar não possuir renda 

suficiente para arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu 

sustento, sob pena de indeferimento do benefício, de acordo com o artigo 

99, §2º, do CPC. Decorrido o prazo supra, voltem os autos conclusos para 

análise ulteriores deliberações. Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018938-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO JACYR BONGIOLO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT0009172A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KADRI COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1018938-90.2018.8.11.0041 (k) VISTOS. Evidenciado erro material 

sanável no endereçamento e identificação das partes na petição do 

Id.13968278, em homenagem aos princípios da cooperação processual e 

celeridade, RECEBO a EMENDA DA INICIAL, em que a parte Autora 

comprovou no Id.13968301. Nos termos da Resolução TJ-MT/TP Nº 

03/2018, que dispõe sobre a implantação e a Regulamentação do 

Processo Judicial Eletrônico – PJE no âmbito do Poder Judiciário de Mato 

Grosso, de acordo com a Resolução nº185/2013 do Conselho Nacional de 

Justiça, determinando especialmente que: Art. 32. Será de 

responsabilidade do peticionante a classificação e organização dos 

documentos digitais ou digitalizados e anexados às petições eletrônicas, 

de forma a facilitar o exame dos autos digitais. § 1º Os arquivos a serem 

juntados aos autos eletrônicos deverão utilizar descrição que identifique, 

resumidamente, os documentos neles contidos e, se for o caso, os 

períodos a que se referem e, individualmente considerados, devem trazer 

os documentos da mesma espécie, ordenados cronologicamente e 

apresentados na posição correta para leitura. § 2º O preenchimento dos 

campos “Descrição” e “Tipo de Documento”, exigido pelo Sistema PJe para 

anexar arquivos à respectiva petição, deve guardar correspondência com 

a descrição conferida aos arquivos. § 3º Na hipótese de classificação 

equivocada dos documentos que possa dificultar o julgamento do mérito 

ou comprometer a célere tramitação, o magistrado determinará a emenda 

da petição, na forma do artigo 321, caput, do CPC. § 4º Não sanada a 

anomalia, o magistrado determinará a retirada da visibilidade do documento 

ou, em se tratando de petição inicial, procederá na forma do parágrafo 

único do artigo 321, caput, do CPC. § 5º Quando a forma de apresentação 

dos documentos puder ensejar prejuízo à prestação jurisdicional e ao 

exercício do contraditório e da ampla defesa, poderá o magistrado 

determinar nova apresentação, bem como a exclusão dos anteriormente 

juntados. Compulsando os autos, verifico que a parte Autora juntou em 

duplicidade inúmeros documentos, incluindo a petição inicial, gerando 

identificadores variáveis, extensa análise processual e dificultando em 

muito os trabalhos do judiciário, sobretudo o exercício do direito de defesa. 

Além disso, denominou indevidamente os documentos anexados, 

descumprindo o §2º da citada normativa, devendo corrigir com a 

substituição do arquivo e denominando adequadamente o documento 

juntado. Desta feita, INTIME-SE a parte Requerente, para no prazo de 15 

(quinze) dias, querendo (artigo 321 do CPC), EMENDE A INICIAL 

INDICANDO os documentos (com o número do “ID”) que foram juntados em 

duplicidade nos autos, bem como àqueles cuja descrição não obedece a 

normativa do artigo 32, §2º da Resolução TJ-MT/TP Nº 03/2018, sob pena 

de indeferimento da inicial. Saliento que após a identificação os 

documentos serão riscados e seu conteúdo não estará mais disponível 

para visualização/consulta. Decorrido o prazo supra, voltem os autos 

conclusos para análise ulteriores deliberações. Intime-se. Cumpra-se 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1020356-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DROGA DELCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CRISTINA MENDES FERREIRA OAB - MT17173/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIAN RIBEIRO ANTONIO 69795045253 (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1020356-63.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, Verifico que incongruência 

pendente de esclarecimento que inviabiliza a concessão do pedido liminar 

de despejo. Isto porque, no discorrer da causa de pedir, o fundamento 

jurídico utilizado pela Requerente foi o inciso IX, do §1º do artigo 59 

(despejo por falta de pagamento). Todavia, nesta hipótese, é necessário 

que o contrato de locação não esteja amparado pelas garantias 

contratuais previstas no artigo 37 da Lei nº8.245/1991, o que não se 

visualiza no presente caso, já eu o contrato está garantido por caução 

(cheque no valor de 08 alugueres – Id.147078607 pág.3). Desta feita, 

considerando as ponderações exaradas pelo próprio Autor, INTIME-SE a 

parte Requerente, para no prazo de 15 (quinze) dias, querendo (artigo 321 

do CPC), EMENDE A INICIAL para fim de, querendo, esclarecer/adequar a 

causa de pedir do pedido liminar, considerando a garantia contratual da 

locação (caução), frente a exigência legal prevista no artigo 59, §1º, 

inciso IX da Lei do Inquilinato, sob pena de indeferimento do pedido liminar. 

Decorrido o prazo, certifique-se e conclusos. Intime-se. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1022914-08.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

GIACOMO IMPERATORI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Tratando-se de Carta Precatória, cuja finalidade traz matéria de 

competência da Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital-MT, 

fundamentado no que dispõe a Resolução 11/2017-TP/MT, determino a 

imediata redistribuição da presente missiva a uma das Varas 

Especializadas da Fazenda Pública da Capital-MT, com as homenagens 

deste Juízo. Comunique-se o Juízo Deprecante. Cumpra-se. Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1023094-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SHEILA SARAIVA PINHEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL SANTANA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo nº 1023094-24.2018.8.11.0041 Vistos, Trata-se de Carta 

Precatória onde a parte requerente é beneficiária da gratuidade da Justiça. 

Estando a missiva revestida dos requisitos exigidos pelo art. 260 do CPC, 

determino o cumprimento da ordem deprecada, servindo a cópia da 

presente como mandado. Atendam-se as disposições contidas no artigo 

1.212 e seguintes da CNGC/TJMT. Após o cumprimento, devolva-se à 

comarca de origem com nossas homenagens, procedendo-se as baixas 

pertinentes, conforme disciplina a CNGC-MT. Intime-se a parte requerente. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1023048-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANNA GREGO BARBOSA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

ADAUTON CESAR GREGO BARBOSA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIME DA CRUZ BORGES ASSUMPCAO OAB - MT11793/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo nº 1023048-35.2018.8.11.0041 Vistos, Trata-se de pedido de 

Alvará Judicial distribuído por dependência ao Processo nº 2009/97 código 

nº 368054, que tramita na 5ª Vara Especializada de Família e Sucessões. 

Ante ao exposto, determino o encaminhamento do presente feito a 5ª Vara 

Especializada de Família e Sucessões da Capital-MT, com as homenagens 

deste Juízo. Intime-se a parte requerente. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1023217-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DARLENE DA SILVA MOURA DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO OAB - MT0018314A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Indenização por Danos Morais e Materiais, onde a 

parte autora requer a gratuidade da justiça, alegando não possuir 

condições financeiras para arcar com as despesas processuais. O 

presente pedido encontra-se instruído com os documentos necessários, 

preenchendo assim, os requisitos essenciais do art.319 do CPC. 

Presumindo como verdadeira a declaração apresentada nos autos, nos 

termos do que dispõe o § 3º do artigo 99 do CPC, concedendo a parte 

requerente a Gratuidade da Justiça. Cumprindo a disposição contida no 

artigo 334 do CPC, determino ao Gestor deste Juízo, que agende 

eletronicamente no Sitio do TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para 

realização de audiência conciliatória, a qual deverá ser realizada no 

Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. 

Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a 

conciliatória, cite-se a(s) parte(s) requerida(s), consignando as 

advertências dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo 

Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). Cientifique-se as partes que o comparecimento acompanhado 

de advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1023103-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IZIDORO BISPO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata de Ação de Cobrança de Indenização do Seguro DPVAT, 

onde a parte requerente formula pedido de concessão do benefício da 

gratuidade, alegando não possuir condições financeiras para arcar com 

as despesas processuais. Estando o pedido instruído com os documentos 

necessário, incluindo o comprovante de rendimento, fundamentado no que 

dispõe o§ 3º do artigo 99 do CPC, concedo a parte requerente os 

benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Anotem-se. Em cumprimento 

ao que dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao Gestor deste Juízo, que 

agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data 

para realização de audiência conciliatória, a qual deverá ser realizada no 

Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. 

Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a 

conciliatória, cite-se a parte requerida, consignando as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se 

a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022849-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE CONCEICAO DA SILVA RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):
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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: 1030432-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA ALVES MIRANDA (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.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017610-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS BRISA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS OAB - MT0014895A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNILIMPE SERVICOS DE LIMPEZA ESPECIALIZADA LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1017610-28.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, RECEBO a EMENDA DA 

INICIAL anexada ao Id.13778159 ao Id.13778480, em que a Exequente 

comprovou o recolhimento das custas iniciais de distribuição da ação. 

Verifico que a parte Exequente discorreu na causa de pedir acerca da 

pretensão à tutela de urgência, porém não formulou tal pedido, de sorte 

que deve esclarecer acerca da manutenção do pleito ou prosseguimento 

da ação sem o pedido de tutela provisória. No mesmo ato, oportunizo a 

Exequente trazer aos autos elementos que corroborem com segurança a 

presença dos requisitos legais para o deferimento do pedido provisório de 

arresto, demonstrando a efetiva existência de grupo econômico 

envolvendo a Executada e o risco ao resultado útil desta ação. Isto 

porque, meras alegações isoladas e a extrato das restrições existentes 

em desfavor da Exequente, não conduzem inequívoca base para o 

deferimento do pleito e supressão do direito ao exercício de defesa. ANTE 

O EXPOSTO, concedo à parte Autora, prazo de 15 (quinze) dias, para, 

querendo, EMENDAR A INICIAL, a fim de ratificar o pleito provisório de 

urgência disposto na causa de pedir da ação, elaborando o pedido, ou 

retificar a exordial excluindo da causa de pedir a manifestação; devendo, 

em caso de ratificação do pleito, no mesmo ato juntar aos autos elementos 

que comprovem os requisitos legais (probabilidade do direito e risco ao 

resultado útil do processo) para o deferimento do arresto em sede 

cautelar de urgência, sob pena de indeferimento do pedido de tutela. 

Decorrido o prazo supra, voltem os autos conclusos para análise 

ulteriores deliberações. Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022901-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS RODRIGUES PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

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: 1022890-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS VITOR CEBALHO (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, O pedido inicial não atende os requisitos exigidos no artigo 320 do 

CPC, e precisa ser adequado. No caso, a procuração e a declaração de 

hipossuficiência foram encaminhadas sem as datas, constando apenas o 

local onde foram expedidos, e precisam ser adequadas. Ante ao exposto, 

fundamentado no que dispõe o artigo 321 do CPC, intime-se a requerente 

para no prazo de 15 dias, emendar o pedido regularizando nos autos sua 

representação processual, conforme estabelece os artigos. 105, § 3º, e 

287 do CPC/2015, sob pena de indeferimento da inicial e extinção do feito 

conforme dispõe o artigo 330 do Código de Processo Civil. Decorrido o 

prazo, voltem os autos conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1023035-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO DE PAULA ALVES (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

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 formula pedido de gratuidade da Justiça, alegando não 

possuir condições financeiras para arcar com as despesas processuais, 

deixando, contudo de anexar ao pedido o documento probatório 

necessário. Dessa forma, fundamentado no que dispõe o artigo 99, § 2º 

do CPC, intime a parte requerente, por seu patrono, via DJE, para no prazo 

de 15 (quinze) dias, emendar o pedido inicial, demonstrando nos autos que 

faz jus ao benefício requerido, anexando ao feito (cópia da CTPS, holerite 

ou última declaração de imposto de renda), ou ainda, para no mesmo 

prazo recolher as custas processuais, sob pena de indeferimento da 

inicial, com base no que dispõe os artigos 321 e 290, do Código de 

Processo Civil. Decorrido o prazo acima fixado com ou sem manifestação, 

voltem-me conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010031-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DELUXE COMERCIO VAREJISTA DE ROUPAS LTDA - EPP (AUTOR)

GENAINA SELMA BARROS DORNELES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE RICARDO DA SILVA CAMPOS OAB - MT0007438A 

(ADVOGADO)

CASSIO FELIPE MIOTTO OAB - MT7252/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA BARBOSA E SILVA (RÉU)

JOSE WILSON DA SILVA (RÉU)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, manifestar-se acerca da correspondência devolvida.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010031-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DELUXE COMERCIO VAREJISTA DE ROUPAS LTDA - EPP (AUTOR)

GENAINA SELMA BARROS DORNELES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE RICARDO DA SILVA CAMPOS OAB - MT0007438A 

(ADVOGADO)

CASSIO FELIPE MIOTTO OAB - MT7252/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA BARBOSA E SILVA (RÉU)

JOSE WILSON DA SILVA (RÉU)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, manifestar-se acerca das correspondências devolvidas: ID 

14450502 e ID 14450888.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022939-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA REGINA JOERKE MENDES TEIXEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

carlos eduardo duarte teixeira OAB - MT11383/O-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022939-21.2018.8.11.0041. AUTOR: 

KATIA REGINA JOERKE MENDES TEIXEIRA RÉU: UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Vistos etc. Observa-se que a 

Requerente, ao distribuir a presente ação, juntou alguns documentos (id n. 

14394813, 14394830 e 14394847) antes mesmo da própria inicial (id n. 

14394874), o que, por óbvio, dificulta o exame dos autos digitais. O artigo 

32 da ResoluçãoTJMT/TP n. 03/2018 estabelece que: Art. 32. Será de 

responsabilidade do peticionante a classificação e organização dos 

documentos digitais ou digitalizados e anexados às petições eletrônicas, 

de forma a facilitar o exame dos autos digitais. § 1º Os arquivos a serem 

juntados aos autos eletrônicos deverão utilizar descrição que identifique, 

resumidamente, os documentos neles contidos e, se for o caso, os 

períodos a que se referem; e, individualmente considerados, devem trazer 

os documentos da mesma espécie, ordenados cronologicamente e 

apresentados na posição correta para leitura. § 2º O preenchimento dos 

campos “Descrição” e “Tipo de Documento”, exigido pelo Sistema PJe para 

anexar arquivos à respectiva petição, deve guardar correspondência com 

a descrição conferida aos arquivos. § 3º Na hipótese de classificação 

equivocada dos documentos que possa dificultar o julgamento do mérito 

ou comprometer a célere tramitação o magistrado determinará a emenda 

da petição, na forma do artigo 321, caput, do CPC. § 4º Não sanada a 

anomalia, o magistrado determinará a retirada da visibilidade do documento 

ou, em se tratando de petição inicial, procederá na forma do parágrafo 

único, do artigo 321, caput, CPC. – grifei. Em assim sendo, determino que a 

Requerente emende a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, fazendo nova 

juntada no PJE da peça inaugural e, posteriormente, da procuração e de 

todos os demais documentos em ordem cronológica, a fim de facilitar o 

exame do feito, sob pena de indeferimento da exordial. Salienta-se que os 

referidos documentos deverão ser juntados com o preenchimento dos 

campos “Descrição” e “Tipo de Documento” guardando correspondência 

com a descrição conferida aos arquivos, conforme §2º, do artigo 32, da 

Resolução supracitada. Decorrido o prazo e tendo a parte Autora sanado 

a irregularidade, determino que a Secretaria proceda a exclusão do 

sistema PJE dos documentos anteriores à presente decisão, pois, como 

acima dito, foram juntados de forma equivocada. Além disso, no mesmo 

prazo, determino que a Requerente comprove que não possui condições 

financeiras para arcar com as custas e taxas judiciárias, pois traz 

documentos que demonstram, ao menos neste momento, que possui 

plenas condições de pagar tais obrigações. Ressalta-se que a declaração 

de pobreza é relativa e deverá ser analisada pelo juízo, levando em conta 

a situação fática disposta nos autos. Após, imediatamente conclusos, ante 

a urgência que o caso requer. Intime-se. Cumpra-se. Tatiane Colombo 

Juíza de Direito em Substituição Legal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 831818 Nr: 37452-84.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO BENTO JUNIOR, ANA PAULA PINHO 

CAPELÃO BENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARAZUL VEÍCULOS COMÉRCIO 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, VINÍCIUS CARREIRA, ANDERSON 

FERREIRA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIOMAR VALÉRIO - OAB:12625

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREA ROSAN DIAS 

FIGUEREDO ZAMAR TAQUES - OAB:8233/O, JOÃO VICTOR TOSHIO 

ONO CARDOSO - OAB:14.051/MT

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca da 

contestação ofertada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 393042 Nr: 28474-60.2009.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO SILVA MOREIRA

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

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

OAB:8.575/MT, VANESSA DE HOLANDA TANINGUT - OAB:10.964-B, 

WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

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

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Certifico que, encaminho a intimação das partes para, manifestarem 

acerca do retorno dos autos a 1ª instância.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1137921 Nr: 26547-15.2016.811.0041

 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: OSVALDO REIS DE SOUZA

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CREA MARCIA FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:19.291/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

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

OAB:14250-A, THIAGO HENRIQUE DE SOUZA - OAB:25141/O

 Certifico que, encaminho intimação da requerente para, impugnar a 

contestação de fls.108/201 ofertada nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 323927 Nr: 24744-12.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAVALCA EMPREENDIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COGEFE ENGENHARIA COMÉRCIO E 

EMPREENDIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM KHALIL - OAB:OAB/MT 

6.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para promover o regular andamento ao feito, 

sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 859906 Nr: 1695-92.2014.811.0041

 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: CARLOS EDUARDO DORILEO CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ HENRIQUE ROMERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO GOMES DA SILVA 

FILHO - OAB:12.036/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER LUIZ RIBEIRO 

ROCHA - OAB:15.880/MT

 Certifico que, encaminho intimação da parte autora para, no prazo legal, 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 118895 Nr: 7626-62.2003.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREZA DE AMORIM PEREIRA, MARIA CATARINA DE 

AMORIM LEAL, JOÃO DA CRUZ DE AMORIM, AUXILIADORA GONÇALINA 

DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER RAMOS LESCO, NALDIVAL LESCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES RIBEIRO - 

OAB:11646/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISE MARIA XAVIER BISPO 

- OAB:5.715/MT, Zoroastro Constantino Teixeira - OAB:0743/MT

 Intimação da parte autora para promover o regular andamento ao feito, 

sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 924548 Nr: 46193-79.2014.811.0041

 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: ADÃO GONÇALVES DA SILVA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A, 

MAPFRE VIDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME F. BRITO - 

OAB:OAB/MS 9982

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Procedo nova intimação das partes requeridas para, no prazo legal, 

efetuarem o pagamento dos honorários periciais anteriormente arbitrados 

no feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 808727 Nr: 15203-42.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ETEVEN ADAMS DOS SANTOS EUGENIO

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

SEGURO S/A

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

11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Intimaão das partes para, no prazo legal, manifestarem-se acerca do 

laudo pericial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1073902 Nr: 57089-50.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARNALDO FERNANDES FIGUEIREDO, ROSALINA 

CAVALCANTE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISANGELA MARIA DA SILVA PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA CAVALCANTE 

FIGUEIREDO - OAB:8609/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO THIAGO DE ABREU 

BALATA - OAB:15.353/MT

 Processo Código n. 1073902

VISTOS,

Cumpra-se a decisão proferida nos autos do Recurso de Agravo de 

Instrumento n.1005302-83.2018.8.11.0000 (fls.223/225), haja vista a 

ausência de efeito suspensivo ao Agravo Interno interposto pela parte 

Exequente (fl.235/253).

Expeça-se o competente alvará em favor da parte Executada, 

mantendo-se bloqueado apenas 30% do valor encontrado na conta 

corrente (fl.163), devendo ser liberada a quantia restante proveniente de 

depósito em caderneta de poupança, conforme determinado na referida 

decisão.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá, 27 de julho de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1055156 Nr: 48841-95.2015.811.0041

 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: LUCIANE CANDIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDI TOCANTINS - OAB:16.519/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte 

Requerida PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pagar ao 

Requerente LUCIANE CANDIDA DA SILVA, a quantia de R$ 843,75 

(Oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), referente 

à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei n 

6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da data da 

ocorrência do sinistro, qual seja, 04/06/2015 (Súmula 580 STJ).CONDENO 

ainda a parte Requerida ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, que fixo em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais), nos 
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termos do art. 85, §8º, do CPC).Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá/MT, 30 de julho de 2018.YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1060670 Nr: 51316-24.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINEI RODRIGUES DE SOUZA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

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

SILVA - OAB:8184-A

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte 

Requerida PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pagar ao 

Requerente CLAUDINEI RODRIGUES DE SOUZA, a quantia de R$ 3.375,00 

(Três mil, trezentps e setenta e cinco reais), referente à indenização do 

seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido 

de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (Súmula 426 

STJ) e correção monetária a partir da data da ocorrência do sinistro, qual 

seja, 31/10/2012 (Súmula 580 STJ).CONDENO as partes ao pagamento 

das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 20% 

(vinte por cento) sobre o valor da condenação, na proporção de 60% para 

a parte Autora, todavia fica a exigibilidade suspensa em virtude da 

concessão da justiça gratuita (artigo 98 do CPC), e de 40% para a parte 

Ré, vedada a compensação, nos termos do §14 do artigo 85 do Código de 

Processo Civil.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 30 de julho 

de 2018.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1069267 Nr: 55106-16.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILCE MARTINS CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO FARIAS GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ NASCIMENTO DE 

CARVALHO - OAB:2320, MARIA JOSÉ DE ANDRADE GERALDES - 

OAB:2671/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ELIANETH GLAUCIA 

DE OLIVEIRA NAZARIO SILVA, para devolução dos autos nº 

55106-16.2015.811.0041, Protocolo 1069267, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 870879 Nr: 10739-38.2014.811.0041

 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: JEOVANI MARNES PASSOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEILSON MENEZES 

GUIMARÃES - OAB:7960/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte 

Requerida ITAÚ SEGUROS S/A GERAIS, pagar ao Requerente, JEOVANI 

MARNES PASSOS, a quantia de R$ 7.087,50 (sete mil, oitenta e sete reais 

e cinquenta centavos), referente à indenização do seguro DPVAT prevista 

no artigo 3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária 

a partir da data da ocorrência do sinistro, qual seja, 30/07/2013 (Súmula 

580 STJ).CONDENO as partes ao pagamento das custas processuais e 

dos honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o 

valor da condenação, na proporção de 60% para a parte Autora, todavia 

fica a exigibilidade suspensa em virtude da concessão da justiça gratuita 

(artigo 98 do CPC), e de 40% para a parte Ré, vedada a compensação, 

nos termos do §14 do artigo 85 do Código de Processo Civil.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 30 de julho de 2018.YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022051-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGENOR URCINO DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1022051-52.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, Cuida-se de AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO aventada por BANCO PAN S/A em desfavor de 

AGENOR URCINO DE ALMEIDA, com fundamento no Decreto nº911/1969 

(Contrato Alienação Fiduciária). Diante do teor da exordial e fundamento 

jurídico que a embasa, verifico que restou evidenciado a essência 

bancária do procedimento. Sobre o assunto, com a devida autorização do 

artigo 44 do CPC, dispõe a norma de organização judiciária deste Tribunal 

(Provimento n. 04/2008/CM, retificada pela Resolução nº11/2017/TP), in 

verbis: Provimento nº04/2008/CM 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 serem denominadas, 

respectivamente, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas Especializadas em Direito Bancário, 

ficando com competência exclusiva para processar e julgar os efeitos 

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. Resolução nº11/2017/TP Processar e julgar os feitos relativos a 

causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras 

subordinadas à fiscalização do Banco Central e cartas precatórias cíveis 

de sua competência, mediante distribuição alternada e igualitária com as 

1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas Especializadas em Direito Bancário. Por derradeiro, o 

artigo 64, §1º do CPC, estabelece que a incompetência absoluta deve ser 

declarada de ofício; normativa que recomenda a análise da competência 

do juízo em sede de admissibilidade da ação. ANTE O EXPOSTO, 

considerando a regra do art. 1º, I, §1º, do Provimento nº 004/2008/CM, 

bem assim a hipótese do art. 64, §1º, do CPC, DECLARO A 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste juízo para processar e julgar o 

presente feito, e por consequência DECLINO DA COMPETÊNCIA para uma 

das Varas Especializadas de Direito Bancário. Proceda-se as baixas de 

estilo e encaminhem-se os autos ao Cartório Distribuidor para que seja 

realizada a redistribuição do presente ao Juízo Cível competente. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018088-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WIDAL & MARCHIORETTO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA BORGES POSSAMAI OAB - MT22646/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRILHA BRAVO COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1018088-36.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, RECEBO a EMENDA A 
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INICIAL do Id.13860624 ao Id.13860660, em que parte Exequente 

comprovou o recolhimento das custas de distribuição da ação. Cuida-se 

de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL aviada por WIDAL & 

MARCHIORETTO LTDA em face de TRILHA BRAVO COMERCIO DE 

AUTOMÓVEIS LTDA, objetivando a satisfação de crédito oriundo de 

duplicatas vencidas e protestadas no valor de R$7.732,90 (sete mil, 

setecentos e trinta e dois reais com noventa centavos), com pedido de 

tutela de urgência cautelar de arresto. Aduz a Exequente, em apertada 

síntese, que é credora da Executada no montante registrado acima e, ao 

argumento de que o título de crédito protestado corrobora a probabilidade 

do direito à concessão da tutela de urgência. Aliado a isso, sustenta que o 

risco de dano irreparável ao resultado ultimo do processo, está 

caracterizado pela suposta insolvência da Executada, em razão da 

extensa lista de débitos lançados sobre seus dados nos órgãos de 

proteção ao crédito, autorizando a aplicação do artigo 799, VIII do CPC, 

para fim de: [...] a) A concessão da medida liminar de arresto ora 

pleiteada, inaldita altera parts, determinando-se o bloqueio de valores 

suficientes para o pagamento da obrigação, através do sistema 

BACENJUD, limitando-se ao valor de R$ 7.732,90 (sete mil, setecentos e 

trinta e dois reais e noventa centavos), em qualquer agência bancária do 

País, sem dar ciência a Executada conforme dispõe o art. 854, CPC; [...] 

(sic Id.13832995 pág.6) É o necessário. DECIDO Inicialmente, a despeito do 

fundamento jurídico utilizado pela Exequente se reservar em mencionar 

expressamente o artigo 799, inciso VIII do CPC, extraio da causa de pedir 

do pleito sua preocupação em demonstrar a presença dos requisitos 

afetos a tutela de urgência consubstanciada no permissivo legal de 

concessão do arresto cautelar de bens antes da citação, disciplinado no 

artigo 301 do CPC. Com efeito, em homenagem ao principio da cooperação 

e celeridade, entendo inofensivo suprir a lacuna existente na sinalização 

jurídica basilar do pedido provisório da Exequente, para analisar o pedido 

de tutela de urgência de natureza cautelar apresentado. Nesta senda, 

para a concessão do arresto cautelar é necessário para tanto que se 

demonstre, além da probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Isto porque, na sistemática do CPC/2015, o 

arresto cautelar passou a compor uma das modalidades de tutela de 

urgência de natureza cautelar, in verbis: artigo 301. A tutela de urgência 

de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, 

arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e 

qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. Dessa forma, 

para seu deferimento, necessária a presença dos elementos 

autorizadores da concessão da tutela de urgência, enumerados no artigo 

300, caput, do referido Diploma Legal, quais sejam: (a) a probabilidade do 

direito alegado pela parte autora e (b) o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. Logo, diferentemente do denominado arresto 

executivo (artigo 830 do CPC), o arresto cautelar liminarmente de bens 

será deferido em favor do credor que demonstrar o risco de insolvência e 

a tentativa de dilapidação do patrimônio pelo devedor, ou seja, depende da 

demonstração da probabilidade do direito invocado e o risco de prejuízo ao 

resultado da ação executiva. No caso em apreço, é indene de dúvida que 

o crédito exequendo está seguramente materializado pelas duplicatas, 

recibos de protestos e nota fiscal anexados do Id.13833153 ao 

Id.13833290 pág.1, que resultam na considerável importância de 

R$7.732,90 (sete mil, setecentos e trinta e dois reais e noventa centavos). 

Todavia, tal evidência (existência do crédito) não sustenta o pleito cautelar 

nos termos interpretados pela Exequente, porquanto a plausibilidade do 

crédito, e até mesmo a verossimilhança das alegações acerca da relação 

jurídica, não é o que ampara a probabilidade do direito à concessão do 

pedido. Nem tampouco as anotações existentes em desfavor da 

Executada, servem de base inequívoca da sua condição de insolvência ou 

coloca em risco o resultado útil do processo, de forma contundente ao 

ponto de violar o exercício do seu direito de defesa ou de satisfazer o 

débito voluntariamente. Ademais, a mensuração da dívida deve ser tal que 

supere o patrimônio da Executada e, até onde consta dos autos, não há 

prova de que o patrimônio dos Devedores seja insuficiente para a quitação 

do débito pendente, não subsistindo perigo de dano, tampouco risco ao 

resultado útil do processo ante o indeferimento da constrição antecipada 

de bens (busca e penhora de bens via online) da empresa Executada. É 

pertinente a precaução da Exequente porém, as alegações e os 

documentos juntados para a instrução da tutela não são suficientes, por 

ora, para demonstrar que a Executada esteja dilapidando seu patrimônio 

ou se ausentará/omitirá para frustrar o processo, não sendo possível dar 

procedência ao pleito cautelar, deduzido pela simples alegação de que a 

Executada está em situação financeira preocupante e não possa fazer 

frente ao alegado débito. Nesse sentido é a jurisprudência: TJMT: GAB. 

DES. DIRCEU DOS SANTOS RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 

1003913-34.2016 - PJEAGRAVANTE: DESTAK ESQUADRIAS LTDA. 

A G R A V A D A :  L U M E N  S . / A .  C O N S T R U T O R A  E 

INCORPORADORA.EMENTAAGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

COBRANÇA – TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR 

(ARRESTO) – PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL 

DO PROCESSO – INEXISTÊNCIA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO 

DEMONSTRADOS – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO.A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo 

de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que 

devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de 

urgência (art. 300 do CPC).Inexistindo comprovação acerca da insolvência 

da empresa agravada, bem como que esta esteja alienando bens para se 

furtar eventual condenação, impõe-se o indeferimento do arresto até que 

sobrevenham novos elementos de convicção. (DIRCEU DOS SANTOS, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/02/2017, 

Publicado no DJE 03/03/2017) TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER 

ANTECEDENTE. PEDIDO LIMINAR DE ARRESTO. NÃO CABIMENTO. 

AUSÊNCIA DA PROVA DE RISCO DE DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO. 

DECISÃO MANTIDA. Não se encontram demonstrados a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos 

termos do artigo 932, inciso II, cumulado com o artigo 300, caput, ambos do 

Código de Processo Civil. Nota-se que, lastreada em inadimplemento de 

cheques e na existência de diversos apontamentos desabonadores, a 

recorrente pretende o arresto de bens da agravada, pessoa jurídica, sob 

o prisma de que a mesma está atuando de forma desleal no comércio, com 

intuito de fraudar credores. Ocorre que, tais fundamentos, embora 

indiquem a existência de uma dificuldade financeira da recorrida, não 

conduzem à conclusão de que a mesma está dilapidando seu patrimônio 

ou tentando se furtar ao pagamento de credores, ao menos nesta fase 

cognitiva da ação. Não basta, portanto, a dificuldade econômica para se 

decretar arresto de bens. Agravo não provido. (Décima Segunda Câmara 

de Direito Privado, Agravo de Instrumento nº 2257756-90.2016.8.26.0000, 

Comarca de São Paulo, Relatora Des. Sandra Galhardo Esteves, j. 

21.02.2017) Portanto, em cognição sumária, não é possível vislumbrar os 

requisitos caracterizadores da probabilidade do direito e da urgência, eis 

que, a despeito dos fatos noticiados pelo Exequente, não restou 

minimamente demonstrada qualquer tentativa de dilapidação patrimonial ou 

concreto estado de insolvência (probabilidade do direito) tendente a 

esvaziar a presente execução (risco ao resultado útil), sendo o 

indeferimento do pleito medida que se impõe, ao menos nesta prematura 

fase processual. Derradeiro, a presente decisão não possui caráter 

irrevogável e/ou irreversível, de sorte que, em caso de demonstração 

futura dos requisitos indispensáveis ao deferimento do pedido, é possível 

que este provimento jurisdicional seja revisto a qualquer tempo. ANTE O 

EXPOSTO, com fulcro no artigo 300 do CPC, INDEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA vindicada pela Autora WIDAL & MARCHIORETTO LTDA. 

CITE-SE a parte Executada, para no prazo de 03 (três) dias pagar a dívida 

(artigo 829, CPC), dando-lhe ciência de que o prazo para oferecimento de 

embargos será de 15 (quinze) dias, contado da juntada aos autos do 

mandado de citação, independentemente de penhora (artigo 914 e artigo 

915, ambos do CPC). Não sendo efetuado o pagamento no prazo 

assinalado (03 dias), o Oficial de Justiça procederá a imediata penhora de 

bens do Executado e sua avaliação, de quantos bens bastem para o 

pagamento do valor principal do débito, atualizado com juros, custas e 

honorários advocatícios (artigo 829, §1º e artigo 831, ambos do CPC), 

lavrando-se o respectivo auto e intimando a parte Executada. Fixo os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. 

No caso de integral pagamento no prazo de três dias, a verba honorária 

será reduzida pela metade (artigo 827, §1º do CPC). Cite-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018303-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO RIBEIRO BARBIERI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACIELLY ALVES CUNHA OAB - MT20287/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (RÉU)

Magistrado(s):
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YALE SABO MENDES

 

PJe nº1018303-12.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, Verifico que a inicial 

carece de saneamento de erro grosseiro que impossibilita a apreciação do 

pedido de tutela de provisória, além de afrontar o Princípio da Urbanidade 

processual e o Código de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil (artigo 

45 e artigo 46 do CEOAB), dificultam sobremaneira a atividade jurisdicional 

e o exercício do direito de defesa. Isto porque, não observância do artigo 

319 do CPC, principalmente no que tange a qualificação das partes 

(obrigatoriedade da indicação do endereço eletrônico), prova para 

demonstrar a veracidade das alegações e a fundamentação jurídica do 

pedido de tutela provisória. Esclareço que, a parte Autora menciona a 

propositura de processo judicial perante o juizado especial desta comarca 

para resolver a situação sub judice, porém não trouxe aos autos cópia 

integral dos procedimentos a fim de corroborar a verossimilhança entre as 

demandas; e quanto à fundamentação jurídica do pedido de tutela de 

urgência o Requerente lançou mão de normativa há muito revogada 

(CPC/73). Ante o exposto, INTIME-SE a parte Autora para no prazo de 15 

(quinze) dias, para ADITAR A INICIAL, a fim de: 1) Cumprir rigorosamente 

os termos do artigo 319 do CPC, notadamente a qualificação das partes, 

sob pena de indeferimento da inicial. 2) Indicar sob qual instituto jurídico 

vigente pretende que o pedido de tutela provisória seja apreciado, sob 

pena de indeferimento do pedido. 3) Juntar aos autos cópia integral do 

processo judicial que alega ter proposto em face da Ré relacionado aos 

fatos sub judice nesta ação, sob pena de indeferimento do pedido de 

tutela provisória. Considerando ainda que, a atual sistemática concebida 

no PJE reforça a necessidade de atuação conjunta dos usuários internos 

(juízes e servidores) e externos (partes, advogados, etc...), bem ainda, 

diante dos inúmeros percalços enfrentados na análise dos autos 

eletrônicos nos casos de emenda da petição inicial, a fim de evitar trabalho 

desnecessário para todos os usuários (analisar as duas petições - a 

inicial e a emenda) e otimizar o fluxo normal do processo, DETERMINO à 

parte Autora que apresente NOVA PETIÇAO inicial, nomeando o arquivo 

como “EMENDA SUBSTITUTIVA DA PETIÇÃO INICIAL”. Ressalvo que com a 

apresentação da NOVA petição inicial, o ID correspondente a juntada da 

peça a ser substituída deverá ser riscado e seu conteúdo não estará mais 

disponível para visualização/consulta. Nos termos da Resolução TJ-MT/TP 

Nº 03/2018, que dispõe sobre a implantação e a Regulamentação do 

Processo Judicial Eletrônico – PJE no âmbito do Poder Judiciário de Mato 

Grosso, de acordo com a Resolução nº185/2013 do Conselho Nacional de 

Justiça, determinando especialmente que: Art. 32. Será de 

responsabilidade do peticionante a classificação e organização dos 

documentos digitais ou digitalizados e anexados às petições eletrônicas, 

de forma a facilitar o exame dos autos digitais. § 1º Os arquivos a serem 

juntados aos autos eletrônicos deverão utilizar descrição que identifique, 

resumidamente, os documentos neles contidos e, se for o caso, os 

períodos a que se referem e, individualmente considerados, devem trazer 

os documentos da mesma espécie, ordenados cronologicamente e 

apresentados na posição correta para leitura. § 2º O preenchimento dos 

campos “Descrição” e “Tipo de Documento”, exigido pelo Sistema PJe para 

anexar arquivos à respectiva petição, deve guardar correspondência com 

a descrição conferida aos arquivos. § 3º Na hipótese de classificação 

equivocada dos documentos que possa dificultar o julgamento do mérito 

ou comprometer a célere tramitação, o magistrado determinará a emenda 

da petição, na forma do artigo 321, caput, do CPC. § 4º Não sanada a 

anomalia, o magistrado determinará a retirada da visibilidade do documento 

ou, em se tratando de petição inicial, procederá na forma do parágrafo 

único do artigo 321, caput, do CPC. § 5º Quando a forma de apresentação 

dos documentos puder ensejar prejuízo à prestação jurisdicional e ao 

exercício do contraditório e da ampla defesa, poderá o magistrado 

determinar nova apresentação, bem como a exclusão dos anteriormente 

juntados. 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 parte 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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022548-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. D. P. C. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TARGUS RIGON WESKA OAB - MT0007530A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1022548-66.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, Verifico que a parte 

Autora discorreu na causa de pedir acerca da pretensão à tutela de 

urgência, porém não formulou tal pedido, de sorte que deve esclarecer 

acerca da manutenção do pleito ou prosseguimento da ação sem o pedido 

de tutela provisória. No mesmo ato, oportunizo a Autora trazer aos autos 

elementos que corroborem com segurança a verossimilhança da alegada 

recusa do Réu em desbloquear a conta bancária da Requerente. Isto 

porque, a Requerente confessa que praticou conduta contrária às normas 

de segurança bancária, “emprestando” sua conta a terceiros, o que 

resultou no bloqueio do produto pelo Réu. Mesmo diante desse cenário, a 

Autora sustenta que o Réu está se recusando a desbloquear a conta 

bancária da Requerente, contudo não trouxe aos autos qualquer prova da 

alegada recusa, porquanto as imagens anexadas aos Id.14341125 pág.1 a 

5 não evidenciam com segurança ao juízo que a informação é da conta 

bancária da Requerente, além de estar ilegível. Não obstante a isso, o 

ofício anexado ao Id.14341111 pág.2 “recomenda” a liberação “com 

brevidade” da conta bancária da Autora, o que conduz a conclusão de 

que a Autoridade Policial reconhece a existência de tramites 

administrativos para a reversão do bloqueio bancário realizado, inexistindo 

por parte da Requerente qualquer prova da tentativa/notificação para 

obter do Réu uma resposta acerca do desbloqueio do produto, ou até 

materializar recusa/omissão injusta. ANTE O EXPOSTO, concedo à parte 

Autora, prazo de 15 (quinze) dias, para, querendo, EMENDAR A INICIAL, a 

fim de ratificar o pleito provisório de urgência disposto na causa de pedir 

da ação, elaborando o pedido, ou retificar a exordial excluindo da causa 

de pedir a manifestação; devendo, em caso de ratificação do pleito, no 

mesmo ato juntar aos autos elementos de prova da recusa do Réu em 

desbloquear a conta, comprovando inclusive a manutenção do bloqueio de 

forma fidedigna, sob pena de indeferimento do pedido de tutela. Com fulcro 

no art. 98 CPC, presumo como verdadeira a condição de hipossuficiência 

da parte Requerente, e por consequência, concedo-lhe os benefícios da 

Justiça Gratuita, até que se prove o contrário das informações exaradas. 

Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022487-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ANGELINA VAZ CURVO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

joao carlos vaz curvo OAB - MT4715/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1022487-11.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, RECEBO a EMENDA DA 

INICIAL anexada ao Id.14413248 ao Id.14413308, em que a parte Autora 

comprovou o recolhimento das custas iniciais de distribuição da ação. 

Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS com PEDIDO DE 

TUTELA DE UGÊNCIA, aviada por ANA ANGELINA VAZ CURVO em 

desfavor de BANCO PAN S.A., na qual a Requerente visa, em sede de 

tutela de urgência a suspensão dos descontos realizados em sua folha de 

pagamento oriundos de contratação de cartão de crédito sem o 

consentimento da Autora. Sustenta a Requerente, em apertada síntese, 

que desconhece qualquer tipo de contratação de cartão de crédito com o 

Réu, e que passou a receber em sua residência faturas do cartão de 

crédito identificado como 4346********2038, com desbloqueio e uso jamais 

realizados pela Autora. Assevera que, após receber a fatura, buscou 

verificar acerca do desconto em folha informado no documento e 

vislumbrou que vem sendo descontado de sua aposentadoria o valor 

mensal de R$839,09 (oitocentos e trinta e nove reais com nove centavos), 

razão porque a Requerente buscou o Poder Judiciário através desta ação, 

objetivando em sede de tutela de urgência que: [...] B) Seja concedida a 

tutela de Urgência nos termos do artigo 294 e seguintes do NCPC, 

determinando a expedição de ofício para a Secretaria de Estado de 

Gestão do Estado de Mato Grosso-SEGES, no sentido de se absterem de 
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efetuar descontos (R$839,09) referentes ao cartão de crédito Banco Pan 

nº 4346***********2038, bem como, de repassa-los à empresa requerida, 

igualmente, seja determinando ao Banco Réu que suspenda os descontos 

referentes ao Banco Pan nº 4346***********2038, sob pena de multa diária 

a ser arbitrado pelo MM. Juiz; [...] (sic Id.14334396 pág.11) É O 

NECESSÁRIO. DECIDO. Para o deferimento da tutela provisória de urgência 

exige a presença dos requisitos enumerados no art. 300 do Código de 

Processo Civil, quais sejam: (a) a probabilidade do direito alegado pela 

parte autora e (b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 

A tutela de urgência de natureza antecipada, ainda, deve ser passível de 

reversão, nos termos do art. 300, §3º, do Código de Processo Civil. 

Tratando-se de lide que tem por base a negativa de relação jurídica 

firmada entre as partes, se mostra descabido exigir da parte Autora 

produza prova negativa de seu direito, de modo que a incumbência de 

comprovar a origem do débito, forma de constituição e consequentemente 

seu inadimplemento, nestes casos, deve ser imputada à parte Requerida. 

Com efeito, ensejando o reconhecimento da probabilidade do direito 

postulado, especialmente, porque a verossimilhança fática, também está 

demonstrada pelo extrato anexado ao Id.14334545 encontra-se registrado 

a existência dos descontos objurgado, no exato valor da fatura do cartão 

de crédito anexada ao Id.14334520 (R$839,09), que a Autora nega ter 

contratado. Portanto, considerando a narrativa da Autora no sentido de 

desconhecer totalmente a contratação do referido produto, aliado aos 

princípios da probidade e boa-fé (esta presumida), entendo plausível o 

direito perseguido pela Requerente. No âmbito do perigo do dano, está 

demonstrado pela própria conduta indevida de promover descontos 

financeiros diretamente na folha de pagamento do consumidor sem 

qualquer autorização. Ademais, qualquer indício de fraude, independente 

do valor, se torna indevido e a sua manutenção representa efetivamente 

dano financeiro e patrimonial ao consumidor. Desta feita, reputo presente 

o perigo de dano para fim de subsidiar o deferimento da medida, contudo a 

ordem deve ser cumprida pelo Réu e não pelo agente estatal, porquanto 

não faz parte da lide. Por derradeiro, importa evidenciar que inexiste a 

possibilidade de irreversibilidade do §3º do artigo 300 do CPC, uma vez 

que a presente medida é revestida de provisoriedade, a qual poderá ser 

revogada com o desaparecimento da sua causa ensejadora. ANTE O 

EXPOSTO, nos termos do artigo 300 do CPC, DEFIRO PARCIALMENTE a 

TUTELA DE URGÊNCIA vindicada pela parte Requerente ANA ANGELINA 

VAZ CURVO, para o fim de DETERMINAR que o Requerido BANCO PAN 

S.A. SE ABSTENHA/SUSPENDA de/o enviar/envio cobrança e ordens de 

desconto consignado na folha de pagamento da Autora, referente a 

qualquer valor do cartão de crédito Banco Pan nº 4346***********2038, que 

atualmente são enviadas no “valor mínimo” de R$839,09 (oitocentos e 

trinta e nove reais com nove centavos), no prazo de 24h (vinte e quatro 

horas), até o deslinde da lide, sob pena de multa diária no valor de 

R$500,00 (quinhentos reais); CONCEDO a inversão do ônus da prova em 

favor da Autora nos termos do artigo 6º, inciso VIII do CDC. CITE-SE a 

parte Requerida para conhecimento da ação e no prazo de 15 (quinze) 

dias, consignando as advertências dos artigo 334 e artigo 335, do Código 

de Processo Civil. DETERMINO que a Secretaria, através do acesso virtual 

do Núcleo de Solução de Conflitos, DESIGNE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

prevista no artigo 334 do CPC, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias 

do ato, devendo a parte Ré ser citada com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência da audiência, que realizar-se-á no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

e-mail: central.capital@tjmt.jus.br, consignando no mandado as 

advertências legais. INTIMEM-SE as partes acerca da audiência de 

conciliação a ser designada, devendo a parte Requerente ser intimada na 

de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013390-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO FELLIPE DE OLIVEIRA PEREIRA (AUTOR)

THIAGO FELLIPE DE OLIVEIRA PEREIRA 00409870196 (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUZA FERNANDES DA SILVA OAB - MT14111/O (ADVOGADO)

THIAGO FELLIPE DE OLIVEIRA PEREIRA OAB - MT0013676A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1013390-84.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, RECEBO a EMENDA DA 

INICIAL do Id.13872734 ao Id.13872742, em que a parte Autora juntou 

documentos novos para comprovar fazer jus à condição de 

hipossuficiência e o interrupção do serviço prestado pela Requerida. Pois 

bem. O artigo 98 e seguintes do CPC condiciona a prestação da 

assistência judiciária gratuita, mediante comprovação de insuficiência de 

recursos. Nesta linha, na hipótese de o Magistrado ser levando à dúvida 

quanto à condição financeira da parte, deve determinar que faça a prova 

constante do artigo 99, § 2º do CPC, que, a meu ver, sobre o assunto é 

exauriente. Logo, não prevalece a hermenêutica da Lei nº 1.060/50, no 

tocante a comprovação da condição de miserabilidade exigida para a 

concessão do benefício da gratuidade da justiça. A nova regra processual 

assim estabelece: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser 

formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de 

terceiro no processo ou em recurso. [...] § 2o O juiz somente poderá 

indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta 

dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes 

de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento 

dos referidos pressupostos. Daí por que incide, a meu ver, o regramento 

de que a parte precisa comprovar se o Juiz assim o determina. Portanto, a 

mitigação a este direito pode ocorrer com a constatação de prova 

contrária à existência dos requisitos essenciais para a concessão do 

benefício, cabendo ao juiz analisar o caso em concreto. Neste sentido é o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, engajado neste Estado e, 

consequentemente por este juízo: PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA 

DE VERACIDADE. EXAME DA CONDIÇÃO FINANCEIRA PELO 

MAGISTRADO. POSSIBILIDADE. 1. O art. 4º, § 1º, da Lei n. 1.060/1950, à 

época de sua vigência, e o art. 99, § 3º, do CPC/2015 estabeleceram 

presunção relativa de veracidade à declaração de hipossuficiência 

financeira das pessoas físicas que pleiteiam a concessão do benefício de 

gratuidade de justiça. 2. Na falta de impugnação da parte ex adversa e 

não havendo, nos autos, indícios da falsidade da declaração, o órgão 

julgador não deve exigir comprovação prévia da condição de pobreza. 3. 

Havendo dúvidas quanto à veracidade da alegação de hipossuficiência, o 

atual posicionamento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que "as 

instâncias ordinárias podem examinar de ofício a condição financeira do 

requerente para atribuir a gratuidade de justiça, haja vista a presunção 

relativa da declaração de hipossuficiência" (AgInt no REsp 1.641.432/PR, 

Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 04/04/2017). 

4. Hipótese em que o recurso especial encontra óbice nas Súmulas 7 e 83 

do STJ, tendo em vista que o Tribunal de Justiça indeferiu o benefício 

porque a renda da parte requerente poderia suportar os ônus do 

processo. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 793.487/PR, 

Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, 

DJe 04/10/2017) AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS - GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA - AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM 

AS CUSTAS PROCESSUAIS – EXIGÊNCIA DE PROVA DA SUA CONDIÇÃO 

- SITUAÇÃO FINANCEIRA INCOMPATÍVEL COM A MISERABILIDADE – 

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Inexistindo a prova 

inequívoca a convencer da verossimilhança das alegações visto que os 

documentos apresentados não denotam a real impossibilidade financeira, 

ou que tal importará em comprometimento de certa maneira a 

impossibilitá-lo de arcar com as custas, sem prejuízo de seu sustento, a 

fim de subsidiar a concessão da gratuidade da justiça, esta deve ser 

indeferida. A assistência judiciária gratuita é de caráter restritivo, 

destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos 

favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, motivo pelo 

qual somente pode ser deferida quando comprovada efetivamente a 

condição especial por que passa a parte, o que não se vislumbra no caso 

em apreço.“[...] 3. O dispositivo legal em apreço traz a presunção juris 

tantum de que a pessoa física que pleiteia o benefício não possui 

condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu 

próprio sustento ou de sua família. Por isso, a princípio, basta o simples 

requerimento, sem nenhuma comprovação prévia, para que lhe seja 

concedida a assistência judiciária gratuita. Contudo, tal presunção é 

relativa, podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de 

miserabilidade ou o magistrado indeferir o pedido de assistência se 
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encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente[...]”. 

(AgRg no AREsp 831.550/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA 

TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 12/04/2016). NILZA MARIA PÔSSAS 

DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

19/09/2017, Publicado no DJE 25/09/2017) Embora a Constituição Federal 

tenha aparentemente inovado, afirmando que os necessitados que 

comprovarem o estado peculiar de pobreza fazem jus aos benefícios da 

assistência judiciária gratuita, vinha se pacificando o entendimento de que 

o inciso LXXIV do artigo 5º recepcionou o artigo 4º, da Lei 1.060/50. 

Confiram-se, a propósito, os seguintes arestos: É predominante, na 

doutrina e na jurisprudência, o entendimento de que o Art. 5º, LXXIV, da 

Constituição Federal de 1988, não revogou o Art. 4º, § 1º, da Lei nº 

1.060/50, pois não é com ele incompatível (Precedentes do STF e STJ). 

Portanto, não é de se exigir prova pré-constituída do estado de 

necessidade, como antigamente se exigia o "atestado de pobreza", 

bastando, para a concessão da assistência judiciária gratuita, declaração 

nesse sentido, firmada pelo próprio interessado ou procurador bastante, a 

qual possui presunção de veracidade, na forma do Art. 1º, da Lei nº 

7.115/83. 2. O juiz pode indeferir o pedido de justiça gratuita, se tiver 

razões para tanto (art. 5º, da Lei nº 1.060/50), mas tais razões devem vir 

expostas no despacho de indeferimento, devendo estar também 

sedimentadas em elementos fáticos e probatórios dos autos, podendo 

ainda, em caso de dúvida, conceder um prazo ao requerente para que a 

alegada necessidade seja comprovada. No caso, isso não ocorreu. 

(20060111135234DVJ, Relator JESUÍNO RISSATO, Segunda Turma 

Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do D.F., julgado em 

19/06/2007, DJ 03/07/2007). A despeito da autonomia de jurisdição 

conferida ao Magistrado, no caso concreto, para fins de indeferimento do 

pedido de gratuidade, deveria estar evidenciada a capacidade financeira 

da parte para suportar as custas processuais de distribuição da ação, 

obedecendo aos preceitos constitucional de acesso a justiça, indicando 

como regra a concessão do benefício aos necessitados que simplesmente 

declarassem a hipossuficiência financeira. Sobrevindo o Código de 

Processo Civil/2015, houve a revogação expressa do artigo 4º, da Lei 

nº1.060/50 (artigo 1.072, inciso III), estabelecendo no artigo 98 ao artigo 

102, a nova roupagem para a concessão do benefício, com recepção 

parcial dos ditames da Lei nº1.060/50, apenas nas disposições 

compatíveis com o ordenamento processual de 2015, indicando que, para 

o deferimento do benefício deve haver prova da efetiva insuficiência de 

recurso, como complemento da mera declaração admitida desde o 

dispositivo revogado. Seguindo essa linha de raciocínio, forçoso 

reconhecer que ao Juiz é permitido deferir o benefício, quando dos autos 

não constar elementos indicativos de que a parte efetivamente necessite 

do privilégio para conduzir à apreciação do Poder Judiciário lesão ou 

ameaça ao seu direito, impondo-se não só a alegação de hipossuficiência, 

como também a real condição de miserabilidade que inviabilize o 

recolhimento das custas processuais de distribuição da ação sem 

sacrificar o próprio sustento ou o de sua família. Insta elevar a 

preocupação do legislador com o equilíbrio dos direitos e garantias 

fundamentais impostos pela Constituição Federal (igualdade, acesso à 

justiça e gratuidade da justiça - artigo 5º, inciso I, XXXV e LXXIV), frente 

ao controle jurisdicional que garanta, com plenitude eficiente, a aplicação 

isonômica e justa desses princípios, de modo a evitar prejuízo, e/ou abuso 

do direito, aos jurisdicionados. Nessa precaução, a lei processual inovou 

no instituto da gratuidade da justiça, inserindo no ordenamento jurídico a 

possibilidade de, a depender do caso, ser concedido o benefício isenção 

parcial das custas processuais, e até mesmo o parcelamento das 

despesas preparatórias de distribuição ao jurisdicionado que demonstrar 

insuficiência de recursos para o custeios das despesas de distribuição da 

ação (artigo 98, §5º e §6º do CPC). Confira: § 5o A gratuidade poderá ser 

concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou 

consistir na redução percentual de despesas processuais que o 

beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento. § 6o Conforme o 

caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas 

processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento. Observa-se que, a paridade de tratamento no âmbito da 

administração pública, especialmente no Poder Judiciário, é garantida 

constitucional e infraconstitucional, notadamente no moderno e vigente 

Código de Processo Civil, elaborado com atenção especial voltada à 

igualdade, cooperação e pacificação social dos conflitos (artigo 1º ao 12 

do CPC). Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal 

de Justiça: RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. 

REQUERIMENTO NO CURSO DA AÇÃO. INDEFERIMENTO. FACULDADE DO 

JUIZ. 1. O entendimento pretoriano admite o indeferimento do pedido de 

justiça gratuita quando tiver o Juiz fundadas razões, malgrado afirmação 

da parte de a situação econômica não lhe permitir pagar as custas do 

processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio 

ou da família. 2. Decidindo nesta conformidade a instância de origem, à luz 

de todo o contexto fático, descabe o reexame da matéria probatória pelo 

Superior Tribunal de Justiça, mesmo porque o julgado deu razoável 

interpretação à Lei nº 1.060/50. 3. O requerimento da assistência 

judiciária, quando já em curso o processo, deve-se dar em autos 

separados, apensados aos principais, formalidade não atendida na 

espécie, bastante, por si só, a ensejar o indeferimento do benefício. 

Precedentes. 4. Recurso especial não conhecido. (REsp 574346/SP, Rel. 

Ministro FERNANDO GONÇALVES, DJ 14.02.2005) AGRAVO INTERNO NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO 

ART. 535, II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. GRATUIDADE DA 

JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO 

COMPROVADA. SÚMULA 481/STJ. CARACTERIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 

AGRAVO DESPROVIDO. 1. O v. acórdão recorrido, embora não tenha 

examinado individualmente cada um dos argumentos suscitados pela 

parte, adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a 

controvérsia. 2. A indicação de ofensa a súmula não enseja a abertura do 

recurso especial, por não se enquadrar no conceito de lei previsto no art. 

105, III, a, da Constituição Federal. 3. A col. Corte Especial, dirimindo 

divergência no âmbito deste Tribunal Superior, concluiu que o benefício da 

gratuidade da justiça somente pode ser concedido a pessoa jurídica, 

independentemente de ser ou não de fins lucrativos, se esta comprovar 

que não tem condições de arcar com as despesas do processo sem o 

comprometimento da manutenção de suas atividades. 4. "Faz jus ao 

benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos 

que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos 

processuais" (Súmula 481/STJ). 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (AgInt no AgInt no AREsp 901.452/SP, Rel. Ministro RAUL 

ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 07/02/2017) 

Destarte, compete ao juízo a análise do caso concreto e o livre 

convencimento motivado que separe o jurisdicionado que é pobre na 

forma da lei, do jurisdicionado que alega estar pobre na forma da lei. O 

primeiro grupo (é hipossuficiente) composto por indivíduos sem renda ou 

com rendimento suficiente para suprir as necessidades básicas de 

subsistência própria e de sua família, ou do seu funcionamento, mas 

precisa da intervenção judiciária para defesa do seu direito, não tendo 

como dispor das despesas judiciárias de acesso a justiça; e o segundo 

grupo (alega ser hipossuficiente) composto por indivíduos que possui 

renda para suprir suas necessidades básicas de subsistência e 

despesas extraordinárias, nas quais voluntariamente não estão incluídas 

as custas processuais de acesso a justiça, porém, igualmente ao primeiro 

grupo, precisam do provimento jurisdicional eficiente e satisfativo para 

defender seus direitos. Portanto, a presunção de hipossuficiência 

existente na legislação atual (artigo 98 e artigo 99, do CPC), assim como 

ocorria na Lei nº 1.060/50, é relativa, não constituindo empecilho à 

averiguação, por parte do Magistrado e frente a cada caso concreto, da 

efetiva impossibilidade do postulante de arcar com as custas do processo. 

Logo, filiado ao controle de jurisdição paritário, entendo que a declaração 

de pobreza, instruída com prova pessoal unilateral inverossímil, não tem 

força para, com exclusividade, levar ao deferimento da pretensão, sob 

pena de banalizar a garantia constitucional da igualdade/paridade, em 

detrimento de provimentos jurisdicionais desproporcionais de dois pesos e 

duas medidas, para uma mesma classe de jurisdicionado pertencente ao 

segundo grupo elucidado em linhas volvidas (alega ser hipossuficiente). 

Principalmente quando o jurisdicionado pretende demonstrar a condição de 

hipossuficiência, lançando mão de provas unilaterais produzidas após a 

propositura da ação (17/05/2018), mais precisamente após a ordem de 

comprovação da alegada insuficiência financeira, como ocorreu no caso 

em tela. Vejo que, a fusão existente entre os componentes da parte 

Autora (pessoa física e pessoa jurídica de natureza individual), implica 

comprovação clara e induvidosa da condição de hipossuficiência para o 

recolhimento das custas processuais de distribuição da ação, para que 

ambas as partes submetam seus interesses à apreciação do Poder 

Judiciário de forma conjunta. O que não foi evidenciado nos autos. Isso 

porque, instados a trazer aos autos elementos de prova da alegada 

insuficiência de recurso, os Autores juntaram o comprovante a inscrição 

familiar do r.causídico, atuante em causa própria, no Cadastro Único para 
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Programas Sociais do Governo Federal realizado em 25/05/2018 e a 

Declaração Anual do Simples Nacional para a pessoa jurídica, datado de 

04/06/2018. Contudo, a inscrição no CadÚnico isoladamente, ou até 

mesmo o cadastramento familiar ocorrido em 08/06/2018, por si só, não 

conduz a convicção de que o 1º Autor se enquadre no rol de beneficiários 

do acesso gratuito à justiça, porquanto o documento não representa a 

efetiva inclusão da parte em qualquer programa governamental que 

condicione participação da família à comprovação da renda mensal 

auferida, o que fragiliza a verossimilhança da alegação, principalmente 

quando se trata de profissional autônomo (Advogado) e microempresário, 

cuja renda mensal não se presume ou delimita. Além de outras 

incongruências de natureza cadastral evidenciado no documento. Da 

mesma forma, a Declaração Anual anexada para a pessoa física, além de 

aparentemente intempestiva, já que a data máxima para a entrega do 

d o c u m e n t o  s e r i a  a t é  d i a  3 1 / 0 5 / 2 0 1 8  

http://www8.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional/servicos/grupo.aspx

?grp=8), com as ressalvas sancionatórias pertinentes, representa simples 

recibo de entrega, não possibilitando aferir a real capacidade financeira da 

2º Autor para suportar as custas de distribuição da ação, nem tampouco a 

validade das declarações, uma vez que estão pendente de análise do 

órgão federal responsável. Destarte, os Requerentes não lograram êxito 

em roborar que o recolhimento das custas processuais de distribuição da 

ação lhes afetarão a subsistência ou o funcionamento, razão porque, 

reputo inviável a concessão da gratuidade da justiça ao Requerente na 

forma vindicada. Importa grafar que pedidos de gratuidade parcial 

constituem proporção considerável dos feitos ajuizados, pelo menos aos 

que vem sendo distribuídos a este juízo. Daí a necessidade de critério 

desse benefício, como exigência de uma justiça administrável, que possa 

se autossustentar materialmente, atingir os seus elevados objetivos e a 

todos, indistintamente, principalmente àqueles que efetivamente não 

possam despender nenhuma quantia para fazer nascer e movimentar um 

processo com tudo o que isso implica. Ante o exposto, com fundamento 

no que dispõe o artigo 99 §2º do CPC INDEFIRO por ora o pedido de 

gratuidade formulado na inicial. Intime-se a parte Requerente para 

comprovar o recolhimento das custas e despesas processuais, no prazo 

de 15 (quinze) dias, de acordo com o que dispõe o art. 290 do CPC, 

observando as disposições do Provimento n. 22/2016 – CGJ/MT e a 

Resolução n. 185 de 18/12/2013 – CNJ e Lei n. 11.419/2006, sob pena 

cancelamento da distribuição do feito. Recolhida as custas, por economia 

processual e celeridade da instrução, desde já, DETERMINO a parte 

Autora que, no mesmo prazo (15 dias) atualize as informações existentes 

no documento do Id.13249733 e do Id.1382742, a fim de comprovar a 

regularidade do pagamento da contraprestação dos serviços ofertados 

pela Requerida na unidade consumidora 6/9297385-8, tendo em vista que 

a emenda a inicial foi apresentada quase 30 (trinta) dias após o comando 

judicial (Id.13450402), comprovando através do documento do 

Id.13872742 que a interrupção do serviço ocorreu em 06/06/2018 (após a 

propositura da ação – 17/05/2018), razão porque, no mesmo ato deverá 

comprovar a manutenção do corte após o recolhimento das custas 

processuais. Decorrido o prazo, certifique-se e conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001179-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INCORP AND PARTNERS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTINA DE CARVALHO BALBINO OAB - MT0009346A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REINALDO CARVALHO DE SIQUEIRA (EXECUTADO)

CS SERVICOS EDUCACIONAIS EIRELI - ME (EXECUTADO)

DIEGO CONINGHAM DE SIQUEIRA (EXECUTADO)

CULTURA INGLESA S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1001179-16.2018.8.11.0041 (k) VISTOS. Observo que, o 

comparecimento dos Executados CS Serviços Educacionais EIRELI – ME, 

Reinaldo Carvalho de Siqueira e Diego Coningham de Siqueira, através dos 

Embargos à Execução do Id.13747320 ao Id.13747366, não observou o 

rito especial afeto à Ação de Execução (artigo 914, §1º do CPC), 

implicando no não conhecimento da defesa. Isto porque, o erro perpetrado 

pelos Executados (“Embargantes”) é grosseiro pois, inobservou por 

completo a disciplina processual estabelecida para a oposição dos 

Embargos à Execução, tendo protocolizado sua petição no bojo do 

processo principal, desatendendo não só a correta forma de 

apresentação de sua defesa, mas também deixando de demonstrar o 

preenchimento de pressupostos indispensáveis a constituição e 

desenvolvimento válido do processo (ex.: instrução das cópias 

processuais relevantes, recolhimento das custas processuais de 

distribuição, etc). De acordo com o artigo 914 do CPC, é induvidoso que os 

embargos à execução devem ser opostos em petição apartada, contendo 

as peças processuais relevantes para formação de caderno autônomo. 

Art. 914. O executado, independentemente de penhora, depósito ou 

caução, poderá se opor à execução por meio de embargos. § 1o Os 

embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em 

apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, que 

poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua 

responsabilidade pessoal. Assim, o caso em análise não é de simples 

inépcia da inicial, corrigível nos termos do artigo 321 do CPC, pois o 

saneamento do erro praticado exige procedimentos da serventia que 

extrapolam as providências inerentes à emenda autorizada pelo precitado 

dispositivo processual (certidão de tempestividade, desentranhamento, 

distribuição autônoma da ação precedida do comprovante do recolhimento 

das custas). Ressalto que, não se trata de manifestação defensiva com 

pedido alternativo para recebimento da peça nos próprios autos, ou em 

sendo impossível, acolher o pedido como embargos a execução.Constitui, 

na verdade, defeito essencial, grosseiro, não é passível de correção de 

ofício ou por determinação do juízo, existindo exemplos de situações 

análogas em que o STJ, que entendeu pela insanabilidade de vício 

perpetrado sobre erro em sede de defesa do executado: RECURSO 

ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 

IMPUGNAÇÃO. VIA INADEQUADA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA 

FUNGIBILIDADE. DESCABIMENTO. 4 1.- Conforme o princípio da 

fungibilidade recursal, autoriza-se ao órgão julgador o recebimento de um 

recurso por outro. Todavia, tal medida pressupõe que seja possível tal 

substituição, que haja dúvida objetiva sobre o recurso cabível e que não 

haja erro grosseiro. Precedentes. 2.- Conforme o disposto no art. 736 do 

Código de Processo Civil "o executado, independentemente de penhora, 

depósito ou caução, poderá opor-se à execução por meio de embargos". 

3.- Diante da ausência de dúvida objetiva a respeito do recurso cabível, 

caracteriza, tecnicamente, erro grosseiro a apresentação de impugnação 

à Ação de Execução de título extrajudicial ao invés da oposição dos 

Embargos de Devedor, mostrando-se inviável a aplicação do princípio da 

fungibilidade recursal. 4.- Recurso Especial improvido. (REsp 1283799/SP, 

Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/03/2012, DJe 

23/04/2012) Não obstante, em homenagem ao princípio da cooperação e 

exercício do direito de defesa, consolidou-se o entendimento, tanto na 

doutrina como na jurisprudência, de que o transcurso do prazo após o não 

conhecimento da defesa, é recomendável o retorno do prazo a partir do 

momento em que o representante processual tomar ciência inequívoca da 

decisão proferida sobre o juízo de admissibilidade. Sobre o assunto, 

Humberto Theodoro Júnior assinala: [...] Entende- se na jurisprudência 

que, tomando conhecimento efetivo da decisão, o advogado da parte 

dispensa a solenidade da intimação, independentemente de manifestação 

expressa nesse sentido. Trata--se de aplicação o princípio da 

instrumentalidade das formas, segundo o qual atingido o fim visado pelo 

ato processual, tem- se como cumprida sua função, ainda que fora da 

solenidade traçada pela lei. É algo equivalente ao suprimento da citação do 

réu por seu comparecimento espontâneo ao processo (art. 241, § 1º). Daí 

ser tranqüilo o entendimento pretoriano de que o prazo para recurso 

começa a correr, também, a partir do momento em que o representante 

processual da parte toma ciência inequívoca da sentença ou decisão. [...] 

(Curso de direito processual civil.44ª ed. Rio de Janeiro: Forense, volume I, 

p. 277) Nesse sentido, o colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu: 

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRAZO. TERMO INICIAL. 

TEMPESTIVIDADE. Não é intempestiva a apelação interposta dentro da 

quinzena que sucede a intimação da parte vencida pelos correios. 

Hipótese em que o confronto entre tal intimação e a afirmada ciência 

inequívoca da apelante em momento anterior gerou, no mínimo, fundada 

dúvida quanto ao início do prazo recursal. Nesse caso, tal prazo deve ser 

contado da forma mais benigna a quem recorre. Recurso especial 

parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido, para afastar a 
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intempestividade do recurso de apelação. (REsp 809228/TO – Relator: Min. 

César Asfor Rocha – 11.04.2006 - grifado) Desta feita, a despeito do não 

conhecimento da defesa apresentada no Id.13747315 ao Id.13747366, 

entendo prudente que seja retomada a contagem do prazo para a 

oposição dos embargos por aqueles Executados (CS Serviços 

Educacionais EIRELI – ME, Reinaldo Carvalho de Siqueira e Diego 

Coningham de Siqueira) a partir do protocolo da peça (19/06/2018) 

respeitando o disposto no artigo 914 do CPC. Por fim, verifico que a 

Executada Cultura Inglesa S/A apresentou exceção de pré-executividade 

no Id.13622779 ao Id.13622998, não respondida pela Exequente/Excepta, 

inexistindo qualquer noticia acerca da interposição de embargos pela 

Executada/Excipiente. Saliento que, no caso de Ação de Execução, a 

única hipótese de suspensão do processo é o deferimento do efeito ativo 

excepcionalmente concedido em sede de Embargos à Execução, desta 

feita, o processo deve respeitar seu curso ininterrupto em cumprimento do 

que dispõe a decisão do Id.11993495. A par dessas considerações: I. 

NÃO CONHEÇO da manifestação encartada no Id.13747320 e documentos 

Id.13747338 ao Id.13747366, consequentemente, com fulcro no artigo 139, 

inciso VI do CPC, DEVOLVO o prazo para a apresentação da defesa 

correta (artigo 914 do CPC) pelos Executados/Embargantes CS Serviços 

Educacionais EIRELI – ME, Reinaldo Carvalho de Siqueira e Diego 

Coningham de Siqueira no prazo remanescente. Consigno que, a 

contagem quinzenal deve ocorrer regularmente (artigo 915 do CPC) para 

cada Executado até a interrupção do prazo, ocorrida com protocolo da 

peça e documentos não conhecidos (Id.13747320 – 19/06/2018), 

retomando-se a contagem a partir da ciência oficial desta decisão pelos 

procuradores habilitados no Id.13747329 ao Id.13747336. II. Com fulcro no 

artigo 32, §5º da Resolução TJ-MT/TP Nº 03/2018, DETERMINO que seja 

riscado/retirada a visibilidade dos indicadores Id.13747320 e documentos 

Id.13747338 ao Id.13747366, devendo permanecer nos autos o 

Id.13747329 ao Id.13747336 por se tratar de documentos que comprovam 

o comparecimento das partes aos autos e a respectiva representação 

processual. III. CERTIFIQUE-SE o integral cumprimento da decisão proferida 

no Id.11993495, inclusive sobre eventual pagamento do débito pelos 

Executados no prazo trienal e o adimplemento do parcelamento das custas 

processuais de distribuição da ação pela Exequente. Após, INTIME-SE a 

Exequente para, querendo, se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, 

sobre o teor da certidão expedida e da Exceção de Pré-executividade 

encartada no Id.13622779 ao Id.13622998, pleiteando o que entender de 

direito. IV. Atentando-se às deliberações do “item I”, decorrido o prazo 

para a oposição de embargos à execução pelos Devedores, 

CERTIFIQUE-SE, inclusive a existência de eventual comparecimento 

espontâneo ocorrido nos autos, Decorrido os prazos e cumpridas as 

determinações, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-38 EXIBIÇÃO

Processo Número: 1014570-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DARLEY AMORIM DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN ALMEIDA FREITAS DE MORAIS OAB - MT0020281A-O 

(ADVOGADO)

GILSON VASCONCELOS TIBALDI DE AMORIM SILVA OAB - MT18848/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MICHEL PATRICK DO AMARAL SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1014570-38.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, A parte Autora propugnou 

pela extinção do feito por desistência da ação (Id.14123456), dispensada 

a anuência da parte Requerida por não ter sido citada. Ante o exposto, 

nos termos do artigo 485, VIII, do CPC, HOMOLOGO o pedido de 

desistência e DECLARO EXTINTO o presente feito, SEM JULGAMENTO DE 

MÉRITO. Com fulcro no artigo 98 CPC, presumo como verdadeira a 

condição de hipossuficiência da Requerente, tendo inclusive sido 

beneficiária da gratuidade nos autos conexos indicados para distribuição 

em dependência na exordial (PJe nº1032028-05.2017.8.11.0041), e por 

consequência, CONCEDO-LHE os benefícios da Justiça Gratuita, até que 

se prove o contrário das informações exaradas. Custas remanescentes 

ficarão ao encargo da parte REQUERENTE, nos termos do art. 90 do CPC, 

sob efeito suspensivo por força do artigo 98, §3º do mesmo Diploma 

Legal. Sem honorários advocatícios por não ter ocorrido a angularização 

processual. Depois de observadas as formalidades legais, ARQUIVEM-SE 

os autos, inclusive com baixa no Cartório Distribuidor. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018054-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ABILIO CAETANO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA GUIA MONTEIRO OAB - MT0009134A (ADVOGADO)

ROSIMERE DE LIMA FONSECA OAB - MG146954 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Proc n°- 1018054-95.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, HOMOLOGO por 

sentença o acordo celebrado entre as partes juntado ID. 

11166669/11390574, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Consequentemente, DECLARO EXTINTO o presente feito COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, “b” do CPC. 

As partes ficam dispensadas do pagamento de eventuais custas 

remanescentes, nos termos do art. 90, § 3º do CPC. Renunciado o prazo 

recursal, arquivem-se os autos, observando as providências de praxe. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012664-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO TUPINAMBAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WILLIAN BATISTA OAB - MT19793/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HORUS CONSTRUTORA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo n°- 1012664-13.2018.8.11.0041(LP) VISTOS, HOMOLOGO por 

sentença o acordo celebrado entre as partes juntado id. 

13561261/13561422, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Nos termos dos artigos 313, II, do CPC, DETERMINO a SUSPENSÃO do feito 

até o cumprimento integral da transação (17/08/2018). As partes ficam 

dispensadas do pagamento de eventuais custas remanescentes, nos 

termos do art. 90, § 3º do CPC. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1032176-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLYTOUR EVENTOS E TURISMO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE MARIN OAB - SP0141662A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Proc n°- 1032176-16.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, HOMOLOGO por 

sentença o acordo celebrado entre as partes juntado ID. 

13997973/13998055, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Consequentemente, DECLARO EXTINTO o presente feito COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, “b” do CPC. 

As partes ficam dispensadas do pagamento de eventuais custas 

remanescentes, nos termos do art. 90, § 3º do CPC. Renunciado o prazo 

recursal, arquivem-se os autos, observando as providências de praxe. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005871-92.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO DA SILVA LARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDI TOCANTINS SILVA OAB - MT16519/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo n°. 1005871-92.2017.8.11.0041(B) VISTOS, A parte Requerente 

ID. 14402464 manifestou concordância ao valor depositado pela parte 

Requerida ID. 14385376/14385379 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 no ID. 14385379 em favor da 

parte Requerente, a ser creditado na conta indicada no ID. 14402464. 

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC. Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022885-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO BRITO LEAL OAB - 918.151.421-20 (PROCURADOR)

TANZILA LOPES OLAZAR REGES OAB - MT22079/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo n°. 1022885-89.2017.8.11.0041(B) VISTOS, A parte Requerente 

ID. 14338053 manifestou concordância aos valores depositados pela parte 

Requerida ID. 14307874/14307887 para pagamento do valor da 

condenação. Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, 

DECLARO EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. 

Expeça-se ALVARÁ dos valores depositados no ID. 14307887 em favor 

da parte Requerente, a ser creditado na conta indicada no ID. 14338053. 

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC. Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

8ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1002895-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZIRLEY FRANCA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Gastão de Matos Junior OAB - MT0013847A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMO as partes acerca da data de audiência de conciliação, redesigno 

para o dia 25/09/18 às 09:30, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1002895-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZIRLEY FRANCA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Gastão de Matos Junior OAB - MT0013847A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMO as partes acerca da data de audiência de conciliação, redesigno 

para o dia 25/09/18 às 09:30, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015612-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENANN JANUARIO ANDRADE DE SOUSA (AUTOR)

CLEOANY GONCALVES GALVAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSEANY BARROS DE LIMA OAB - MT0007959A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIKO 87 EMPREENDIMENTOS LTDA (RÉU)

CONSTRUTORA LOPES 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 25/09/18 às 10:00, 

a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016183-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSSIMAR TAVARES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT0012790S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (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 27/09/18 09:15, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016576-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE DOS SANTOS AMORIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (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 27/09/18 09:30, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016974-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIR IZAURA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDNILDES PEREIRA DE SOUZA OAB - MT24222/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. S. COM. DE JOIAS E RELOGIOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Em cumprimento ao despacho inicial, salientando-se as advertências do 

art. 334 (parágrafos 8, 9 e 10) do CPC, INTIMO a parte autora acerca da 

data da audiência de conciliação, designada para o dia 25/09/18 às 10:30, 

a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016941-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CHIMENER SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nadir Blemer de Carvalho OAB - MT11595/O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Em cumprimento ao despacho inicial, salientando-se as advertências do 

art. 334 (parágrafos 8, 9 e 10) do CPC, INTIMO a parte autora acerca da 

data da audiência de conciliação, designada para o dia 25/09/18 às 11:00, 

a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006210-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WESLLEY ROGER MONTEIRO DA SILVA (AUTOR)

KATYLLIN RHAYANE MONTEIRO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN DA SILVA MOREIRA OAB - MT0017683A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IZETE MARIA EVANGELISTA DE AZEVEDO (RÉU)

EVANGELINE ALCANTARA TAKEUCHI (RÉU)

RENATA MARCIA FIGUEIREDO ARAUJO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ NÚMERO DO PROCESSO: 1006210-17.2018.8.11.0041; CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo o despacho de ID nº , 

redesigno Audiência de Conciliação/Instrução para o dia 18.09.2018, às 

11:30h, a ser realizada na Central de Conciliação do Fórum da 

Capital-CEJUSC. Cuiabá-MT, 30 de julho de 2018 Thiago Ottoni Azambuja 

Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011628-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

EDYEN VALENTE CALEPIS OAB - MS8767 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NILTON GOMES (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 25/09/18 12:00, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1033242-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GONZAGA FERREIRA (EXEQUENTE)

ANDRE LUIZ FERREIRA (EXEQUENTE)

PAULA FERNANDA DA CONCEICAO FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO BORGES DE SOUZA SA OAB - MT20901-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENAN VUOLO EUBANK (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1033242-31.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: LUIZ 

GONZAGA FERREIRA, ANDRE LUIZ FERREIRA, PAULA FERNANDA DA 

CONCEICAO FERREIRA EXECUTADO: RENAN VUOLO EUBANK W Vistos. 

Em atenção à petição de Id. nº 13417435, anoto que, em que pese as 

características de liquidez, certeza e exigibilidade sejam comumente 

associadas ao próprio título executivo, na realidade, são inerentes às 

obrigações a serem executadas. No caso dos autos, o exequente 

pretende executar a obrigação prevista na cláusula décima do contrato 

firmado entre as partes, que previu multa de 10% (dez por cento) sobre o 

valor total do negócio em caso de descumprimento contratual. Sustenta 

que a parte executada não efetuou o pagamento da parcela de R$ 

255.000,00 (duzentos e cinquenta e cinco mil reais), prevista na cláusula 

terceira do contrato. Ocorre que resta ausente a comprovação de que a 

parte executada descumpriu a referida cláusula, tendo em vista que tão 

somente a procuração acostada no Id. nº 10471966 não comprova a 

“finalização do processo de averbação da averbação da área construída 

na matrícula do imóvel”, condição definida como termo inicial da contagem 

do prazo para o pagamento da supracitada quantia. Com efeito, não 

consta nos autos nenhum documento hábil a comprovar a mora da parte 

executada. Portanto, ausente prova do descumprimento contratual pela 

parte executada, necessária a ensejar direito à cobrança da cláusula 

penal estipulada, INDEFIRO o pedido de reconsideração contido na petição 

de Id. nº 13417435, pelo que determino a intimação da parte autora para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, dar integral cumprimento ao decisum de Id. 

nº 13234539. Cumpra-se. Cuiabá, 30 de Julho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1020130-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON BENEDITO DIAS DA SILVA CUNHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0015547A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1020130-92.2017.8.11.0041 AUTOR: EMERSON 

BENEDITO DIAS DA SILVA CUNHA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. V Vistos. Considerando que o 

laudo pericial restou juntado por ocasião da audiência de conciliação, 

assim como que, no Termo de Sessão de Conciliação, não ficou expresso 

se as partes e seus respectivos patronos tomaram ciência do inteiro teor 

do mesmo, INTIMEM-SE as partes, via DJE, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestem sobre o laudo pericial, nos termos do art. 477, § 

1º, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 30 de Julho de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031806-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDER JOSE DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1031806-37.2017.8.11.0041 AUTOR: EDER JOSE DOS 

SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS V 

Vistos. Considerando que o laudo pericial restou juntado por ocasião da 

audiência de conciliação, assim como que, no Termo de Sessão de 

Conciliação, não ficou expresso se as partes e seus respectivos patronos 

tomaram ciência do inteiro teor do mesmo, INTIMEM-SE as partes, via DJE, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem sobre o laudo pericial, 

nos termos do art. 477, § 1º, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. 

Cuiabá, 30 de Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003158-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBINO RAMOS (AUTOR)

SAMIR DARTANHAN RAMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIR DARTANHAN RAMOS OAB - MT0008391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ 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 
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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, 30 de Julho de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009230-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER DISNEI MULLER ROCKEMBACH (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SBRISSIA OAB - PR38236 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO MOTTA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1009230-16.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: WALTER 

DISNEI MULLER ROCKEMBACH EXECUTADO: LEANDRO MOTTA DA SILVA 

W Vistos. Verifica-se que a parte autora pediu o deferimento dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita, mediante o recolhimento das 

custas ao final, sustentando não possuir condições financeiras de arcar 

com as despesas do processo. É certo que o art. 98 do Código de 

Processo Civil assegura a toda pessoa natural ou jurídica, com 

insuficiência de recursos, o direito à gratuidade de justiça. Nos termos do 

art. 99 e seu § 2º do mesmo Diploma Legal, o pedido de gratuidade pode 

ser formulado na petição inicial, sendo que o seu indeferimento só se 

justifica se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos 

pressupostos legais para sua concessão. Com efeito, embora exista 

presunção de veracidade da alegada hipossuficiência financeira, 

impõe-se, na análise da concessão, uma constatação preliminar 

minimamente plausível acerca de tal indício aparente que a Lei confere à 

parte que assim se declara, sob pena de desvirtuar-se a finalidade 

precípua da norma, cuja mens legis é a concessão da gratuidade de 

justiça àquelas pessoas realmente desprovidas de recursos – pela própria 

carência e pobreza, ou que não possam prestá-los imediatamente em sua 

integralidade, sob o risco de comprometer sua subsistência e de sua 

família, o que, enquadrando-se nesta última hipótese, abre-se a 

possibilidade de parcelamento, conforme autoriza o § 6º do art. 98, do 

CPC[1]. Nesse sentido, vide decisão do TJ/MT: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUÍTA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA 

– AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO – GRATUIDADE INDEFERIDA – 

CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE PERMITEM APENAS O DEFERIMENTO 

DO PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – CPC, ART. 

98, § 6º – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 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. É assegurado o parcelamento das custas processuais que o 

beneficiário tiver que adiantar no curso do processo; atendendo, assim, 

justamente, situações em que, embora a parte não preencha perfeitamente 

os requisitos necessários para gozar integralmente da assistência 

judiciária, necessita de facilidades para o recolhimento das custas e 

despesas processuais (AI 148945/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/09/2017, 

Publicado no DJE 15/09/2017)”. No caso dos autos, os elementos iniciais 

contidos não são suficientes para amparar a presunção da alegada 

necessidade da assistência, pois o autor está qualificado como 

empresário, situação que obsta, neste primeiro momento, o acolhimento da 

alegada hipossuficiência de recursos. Ademais, o fato da conta bancária 

do autor estar com problemas de saúde ou a existência de despesas 

mensais não comprovam, por si só, a sua incapacidade econômica para 

arcar com o valor das custas processuais, mormente diante da 

possibilidade de parcelamento das mesmas. Anoto, ainda, que a parte 

autora, devidamente intimada para apresentar cópia das declarações de 

Imposto de Renda dos últimos dois exercícios e/ou de outros documentos 

atuais que comprovem a sua alegada insuficiência de recursos, limitou-se 

a juntar os documentos que acompanham a petição de Id. nº 13377939, os 

quais atestam que não consta declaração de imposto de renda na base de 

dados da Receita Federal. Ocorre que, nos termos do que constou no 

decisum de Id. nº 13268567, a parte autora poderia ter se utilizado de 

outros documentos hábeis a comprovar a sua alegada situação de 

hipossuficiência. Porém, não só deixou de fazê-lo, como também sequer 

prestou maiores informações nos autos quanto a sua renda atual. Com 

efeito, é certo que as informações constantes demonstram não haver 

amparo para a alegada necessidade da justiça gratuita. Isso porque, a 

parte autora não comprovou condição de pobreza ou miserabilidade, o que 

impõe o indeferimento da benesse. Sobre o assunto, vide jurisprudência 

do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA NEGADO – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS 

INICIAIS – INÉRCIA DA PARTE – INDEFERIMENTO DA INICIAL – AUSÊNCIA 

DE COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE – ART. 99, §2º, 

CPC/15 – PRESUNÇÃO RELATIVA SENTENÇA 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. 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. 

Quando o magistrado determina o recolhimento da diferença das custas 

processuais, a parte deve cumprir o quanto determinado no prazo 

estabelecido, sob pena de extinção do feito, sem resolução do mérito”. 

(Ap 55584/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, Publicado no DJE 

27/06/2017). Além do já exposto, é cediço que o art. 456 da Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria - CNGC/MT determina que as taxas 

judiciais e as custas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição 

da inicial, salvo se a parte demonstrar incapacidade momentânea do 

pagamento, in verbis: “Art. 456. A taxa judiciária, as custas judiciais e 

despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, 

exceto nos casos em que a parte demonstre incapacidade momentânea 

do pagamento, desde que comprovada tal necessidade ou impossibilidade 

no momento exigível.” Destarte, a concessão do benefício do recolhimento 

das custas judiciais ao final é exceção à regra e somente deve ser 

deferido à parte que demonstra incapacidade financeira, momentânea, em 

arcar com as custas judiciais. Por outro lado, quando a parte não 

preenche os requisitos para ser beneficiária da gratuidade, como no caso 

em análise, mas, eventualmente, não pode oferecer o valor das custas 

imediatamente em sua integralidade, sob o risco de comprometer sua 

subsistência e de sua família, a própria Lei abre a possibilidade de 

garantir-lhe o pleno acesso à Justiça, que pode se dar através do 

parcelamento, conforme prevê o § 6º do art. 98, do CPC[1]. Nesse mesmo 

sentido, vide decisão do TJ/MT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – 

ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROVA 

DA ALEGAÇÃO – GRATUIDADE INDEFERIDA – CIRCUNSTÂNCIAS DO 

CASO QUE PERMITEM APENAS O DEFERIMENTO DO PARCELAMENTO DO 

PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – CPC, ART. 98, § 6º – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 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. É 

assegurado o parcelamento das custas processuais que o beneficiário 

tiver que adiantar no curso do processo; atendendo, assim, justamente, 

situações em que, embora a parte não preencha perfeitamente os 

requisitos necessários para gozar integralmente da assistência judiciária, 

necessita de facilidades para o recolhimento das custas e despesas 
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processuais (AI 148945/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/09/2017, Publicado no DJE 

15/09/2017)”. Assim sendo, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça 

formulado pela parte autora, nos termos do art. 99, § 2º do Código de 

Processo Civil. INTIME-SE o autor para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprove o recolhimento das custas processuais, sob pena de 

cancelamento da distribuição, ex vi do disposto no art. 290 do referido 

Diploma Processual. Não obstante, nos termos do art. 468, § 7º, da CNGJ, 

desde já CONCEDO o direito ao parcelamento das despesas processuais, 

facultando à parte autora o recolhimento das mesmas em até 06 (seis) 

parcelas mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária, caso em 

que deverá comprovar o recolhimento da primeira parcela no prazo 

supracitado. Decorrido o prazo sem manifestação, voltem-me os autos 

conclusos. Cuiabá, 30 de Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito [1] Art. 98, § 6º, CPC: “Conforme o caso, o juiz poderá 

conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o 

beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento”.

Despacho Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1036543-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA MARIA MARQUES SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcus Vinicius Araujo França OAB - MT0013408A-B (ADVOGADO)

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO OAB - MT0018314A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ 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, 30 de Julho de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1034668-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELIEL LINKON XAVIER DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANDES DA SILVA NAGALHAES OAB - MT20386/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1034668-78.2017.8.11.0041 REQUERENTE: HELIEL 

LINKON XAVIER DE ALMEIDA REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A 

W Vistos. INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar quanto à certidão de Id. nº 14161720, requerendo o que 

entender de direito. Cumpra-se. Cuiabá, 30 de Julho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1007250-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA ANTONIA DE DEUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA SODRE DE MORAES OAB - MT17612/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT0020332S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ 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, 30 de Julho de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003160-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBINO RAMOS (AUTOR)

SAMIR DARTANHAN RAMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIR DARTANHAN RAMOS OAB - MT0008391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES OAB - MT22056/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ 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, 30 de Julho de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023019-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA DIAS PAZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1023019-82.2018.8.11.0041 AUTOR: REGINA DIAS 

PAZ RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS W Vistos. 

Compulsando os autos, verifico que a parte autora assevera 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. Pois bem. Como é cediço, por expressa 

determinação legal, a seguradora deve receber os documentos que 

acompanham o requerimento de pagamento do benefício “mediante recibo, 

que os especificará” (art. 5º, § 2º, Lei nº 6.194/74). Da mesma forma, nos 

termos do art. 32 da 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, 

as seguradoras deverão aderir ao Consórcio DPVAT e obter expressa 

autorização da SUSEP. A seguradora ora requerida, Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, integra o consórcio DPVAT, posto que consta 

oficialmente no endereço eletrônico da Seguradora Líder como ponto de 

atendimento autorizado nesta urbe[1], razão pela qual deve receber os 

pedidos de pagamentos que lhe são apresentados. Portanto, diante da 

obrigatoriedade da seguradora requerida em receber o requerimento 

administrativo da parte autora, a recusa injustificada de seu protocolo 

implicaria na presença de interesse de agir da parte autora, por 

caracterizar resistência à pretensão administrativa. Não obstante, no caso 

dos autos, verifico que a parte autora se limita a sustentar que foi 

impedida de realizar o protocolo administrativo de seu pedido, 

apresentando, como prova da recusa, ata notarial de constatação de fato 

lavrada aos 08.06.2018 e, portanto, há vários dias atrás (Id. nº 14406188). 

Ocorre que, além de não ser possível se afirmar que os fatos relatados na 

referida ata notarial ainda persistem atualmente, tal documento não é hábil 

a comprovar a recusa no recebimento de requerimento relativo 

especificamente à parte que ora compõe o polo ativo da demanda. Por fim, 

anoto que, muito embora este Juízo tenha recebido mais de uma dezena 

de demandas em que a sustentação de recusa no recebimento estava 

amparada na referida ata notarial, diante do considerável transcurso de 

tempo desde a sua lavratura, é muito provável que possa ter ocorrido 

mudança de conduta por parte da seguradora requerida, de forma que 

reputo incapaz de, no momento atual, receber a demanda com 

embasamento apenas no referido documento. Ante o exposto, entendo 

que não é cabível, com base tão somente nos documentos apresentados, 

concluir que houve recusa por parte da seguradora ré, muito menos que 

tal recusa teria sido injustificada. Assim sendo, considerando a ausência 

de prova da alegada recusa no recebimento do requerimento 

administrativo, INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial no prazo de 

15 (quinze) dias, com o fito de acostar aos autos documento 

indispensável à propositura da ação (art. 320, CPC), qual seja, prova de 

que houve tentativa de protocolo do requerimento administrativo e de qual 

foi o motivo da recusa no seu recebimento por parte da seguradora 

requerida, sob pena de extinção da ação sem julgamento de mérito, nos 

termos do art. 321 do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de 

Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito [1] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pontos-de-Atendimento, consultado 

em 27.07.2018, às 19:40.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023013-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDYA RHAFFAELLE OURIVES ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1023013-75.2018.8.11.0041 AUTOR: CLAUDYA 

RHAFFAELLE OURIVES ALVES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS W Vistos. Compulsando os autos, verifico que a parte 

autora assevera 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. Pois bem. Como é cediço, por 

expressa determinação legal, a seguradora deve receber os documentos 

que acompanham o requerimento de pagamento do benefício “mediante 

recibo, que os especificará” (art. 5º, § 2º, Lei nº 6.194/74). Da mesma 

forma, nos termos do art. 32 da 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, as seguradoras deverão aderir ao Consórcio DPVAT e obter 

expressa autorização da SUSEP. A seguradora ora requerida, Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais, integra o consórcio DPVAT, posto que 

consta oficialmente no endereço eletrônico da Seguradora Líder como 

ponto de atendimento autorizado nesta urbe[1], razão pela qual deve 

receber os pedidos de pagamentos que lhe são apresentados. Portanto, 

diante da obrigatoriedade da seguradora requerida em receber o 

requerimento administrativo da parte autora, a recusa injustificada de seu 

protocolo implicaria na presença de interesse de agir da parte autora, por 

caracterizar resistência à pretensão administrativa. Não obstante, no caso 

dos autos, verifico que a parte autora se limita a sustentar que foi 

impedida de realizar o protocolo administrativo de seu pedido, 

apresentando, como prova da recusa, ata notarial de constatação de fato 

lavrada aos 08.06.2018 e, portanto, há vários dias atrás (Id. nº 14405579). 

Ocorre que, além de não ser possível se afirmar que os fatos relatados na 

referida ata notarial ainda persistem atualmente, tal documento não é hábil 

a comprovar a recusa no recebimento de requerimento relativo 

especificamente à parte que ora compõe o polo ativo da demanda. Por fim, 

anoto que, muito embora este Juízo tenha recebido mais de uma dezena 

de demandas em que a sustentação de recusa no recebimento estava 

amparada na referida ata notarial, diante do considerável transcurso de 

tempo desde a sua lavratura, é muito provável que possa ter ocorrido 

mudança de conduta por parte da seguradora requerida, de forma que 

reputo incapaz de, no momento atual, receber a demanda com 

embasamento apenas no referido documento. Ante o exposto, entendo 

que não é cabível, com base tão somente nos documentos apresentados, 

concluir que houve recusa por parte da seguradora ré, muito menos que 

tal recusa teria sido injustificada. Assim sendo, considerando a ausência 

de prova da alegada recusa no recebimento do requerimento 

administrativo, INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial no prazo de 

15 (quinze) dias, com o fito de acostar aos autos documento 

indispensável à propositura da ação (art. 320, CPC), qual seja, prova de 

que houve tentativa de protocolo do requerimento administrativo e de qual 

foi o motivo da recusa no seu recebimento por parte da seguradora 

requerida, sob pena de extinção da ação sem julgamento de mérito, nos 

termos do art. 321 do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de 

Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito [1] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pontos-de-Atendimento, consultado 

em 26.06.2018, às 16:57.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014541-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO SAUDE S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

GLORIA REGINA SANTOS MALO BRAGANCA 92600824715 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1014541-85.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: BRADESCO 

SAUDE S/A EXECUTADO: GLORIA REGINA SANTOS MALO BRAGANCA 

92600824715 W Vistos. Compulsando os autos, verifico que a petição 

inicial não se fez acompanhar de título executivo, devidamente subscrito 

pela parte devedora. Assim sendo, INTIME-SE a parte autora para, no 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030631/7/2018 Página 66 de 442



prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, colacionando aos autos 

documento reconhecido como título executivo extrajudicial ou, ainda, 

adequando os fundamentos jurídicos e os pedidos para prosseguimento 

do feito na forma de ação de conhecimento, sob pena de indeferimento da 

inicial, nos termos do art. 801 do Código de Processo Civil. Cumpra-se. 

Cuiabá, 27 de Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022953-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELAINE GARCIA VIANA SIQUEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO SANTOS FERREIRA DE SIQUEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1022953-05.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: HELAINE 

GARCIA VIANA SIQUEIRA EXECUTADO: RODRIGO SANTOS FERREIRA DE 

SIQUEIRA W Vistos. INTIME-SE a parte executada, por carta com aviso de 

recebimento, nos termos do art. 513, § 2º, inciso II, para pagar o débito no 

prazo de 15 (quinze) dias, acrescido das custas processuais, se houver, 

sob pena de incidir multa de 10% (dez por cento) e, também, honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523, § 1º, do 

Código de Processo Civil. Consigne que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 do Código de Processo Civil sem o pagamento voluntário, inicia-se 

automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente impugnação 

ao cumprimento de sentença (art. 525 do Código de Processo Civil). 

Decorrido o prazo para pagamento voluntário, 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. Por fim, considerando inexistir nos autos 

elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica 

atestada pela parte exequente, DEFIRO a gratuidade da justiça, conforme 

as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de 

Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de Julho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1023049-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON JOSE MARTINS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO VILELA DE CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1023049-20.2018.8.11.0041 REQUERENTE: GERSON 

JOSE MARTINS REQUERIDO: MARCIO VILELA DE CARVALHO M Vistos. 

Cumpra-se na forma deprecada, servindo cópia da presente como 

mandado. Em seguida, devolva-se a presente missiva ao r. Juízo 

deprecante, consignando as nossas homenagens. Comunique-se ao r. 

Juízo deprecante na forma como determina o § 1º do art. 1212 da CNGC. 

Às providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC. 

Cuiabá/MT, 27 de Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023157-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVELINE DA SILVA GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1023157-49.2018.8.11.0041 AUTOR: EVELINE DA 

SILVA GOMES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

V Vistos. Compulsando os autos, verifico que a parte autora assevera 

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. Pois bem. Como é cediço, por expressa 

determinação legal, a seguradora deve receber os documentos que 

acompanham o requerimento de pagamento do benefício “mediante recibo, 

que os especificará” (art. 5º, § 2º, Lei nº 6.194/74). Da mesma forma, nos 

termos do art. 32 da 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, 

as seguradoras deverão aderir ao Consórcio DPVAT e obter expressa 

autorização da SUSEP. A seguradora ora requerida, Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, integra o consórcio DPVAT, posto que consta 

oficialmente no endereço eletrônico da Seguradora Líder como ponto de 

atendimento autorizado nesta urbe[1], razão pela qual deve receber os 

pedidos de pagamentos que lhe são apresentados. Portanto, diante da 

obrigatoriedade da seguradora requerida em receber o requerimento 

administrativo da parte autora, a recusa injustificada de seu protocolo 

implicaria na presença de interesse de agir da parte autora, por 

caracterizar resistência à pretensão administrativa. Não obstante, no caso 

dos autos, verifico que a parte autora se limita a sustentar que foi 

impedida de realizar o protocolo administrativo de seu pedido, 

apresentando, como prova da recusa, ata notarial de constatação de fato 

lavrada aos 08.06.2018 e, portanto, há vários dias atrás (Id. nº 14427354). 

Ocorre que, além de não ser possível se afirmar que os fatos relatados na 

referida ata notarial ainda persistem atualmente, tal documento não é hábil 

a comprovar a recusa no recebimento de requerimento relativo 

especificamente à parte que ora compõe o polo ativo da demanda. Por fim, 

anoto que, muito embora este Juízo tenha recebido mais de uma dezena 

de demandas em que a sustentação de recusa no recebimento estava 

amparada na referida ata notarial, diante do considerável transcurso de 

tempo desde a sua lavratura, é muito provável que possa ter ocorrido 

mudança de conduta por parte da seguradora requerida, de forma que 

reputo incapaz de, no momento atual, receber a demanda com 

embasamento apenas no referido documento. Ante o exposto, entendo 

que não é cabível, com base tão somente nos documentos apresentados, 

concluir que houve recusa por parte da seguradora ré, muito menos que 

tal recusa teria sido injustificada. Assim sendo, considerando a ausência 

de prova da alegada recusa no recebimento do requerimento 

administrativo, INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial no prazo de 

15 (quinze) dias, com o fito de acostar aos autos documento 

indispensável à propositura da ação (art. 320, CPC), qual seja, prova de 

que houve tentativa de protocolo do requerimento administrativo e de qual 

foi o motivo da recusa no seu recebimento por parte da seguradora 

requerida, sob pena de extinção da ação sem julgamento de mérito, nos 

termos do art. 321 do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 30 de 

Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito [1] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pontos-de-Atendimento, consultado 

em 30.07.2018, às 15:19.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023162-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HERISON MARCELO COUTO 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)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1023162-71.2018.8.11.0041 AUTOR: HERISON 

MARCELO COUTO SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS V Vistos. Compulsando os autos, verifico que a parte 

autora assevera 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. Pois bem. Como é cediço, por 

expressa determinação legal, a seguradora deve receber os documentos 

que acompanham o requerimento de pagamento do benefício “mediante 

recibo, que os especificará” (art. 5º, § 2º, Lei nº 6.194/74). Da mesma 

forma, nos termos do art. 32 da 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 
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Obrigatório, as seguradoras deverão aderir ao Consórcio DPVAT e obter 

expressa autorização da SUSEP. A seguradora ora requerida, Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais, integra o consórcio DPVAT, posto que 

consta oficialmente no endereço eletrônico da Seguradora Líder como 

ponto de atendimento autorizado nesta urbe[1], razão pela qual deve 

receber os pedidos de pagamentos que lhe são apresentados. Portanto, 

diante da obrigatoriedade da seguradora requerida em receber o 

requerimento administrativo da parte autora, a recusa injustificada de seu 

protocolo implicaria na presença de interesse de agir da parte autora, por 

caracterizar resistência à pretensão administrativa. Não obstante, no caso 

dos autos, verifico que a parte autora se limita a sustentar que foi 

impedida de realizar o protocolo administrativo de seu pedido, 

apresentando, como prova da recusa, ata notarial de constatação de fato 

lavrada aos 08.06.2018 e, portanto, há vários dias atrás (Id. nº 14427540). 

Ocorre que, além de não ser possível se afirmar que os fatos relatados na 

referida ata notarial ainda persistem atualmente, tal documento não é hábil 

a comprovar a recusa no recebimento de requerimento relativo 

especificamente à parte que ora compõe o polo ativo da demanda. Por fim, 

anoto que, muito embora este Juízo tenha recebido mais de uma dezena 

de demandas em que a sustentação de recusa no recebimento estava 

amparada na referida ata notarial, diante do considerável transcurso de 

tempo desde a sua lavratura, é muito provável que possa ter ocorrido 

mudança de conduta por parte da seguradora requerida, de forma que 

reputo incapaz de, no momento atual, receber a demanda com 

embasamento apenas no referido documento. Ante o exposto, entendo 

que não é cabível, com base tão somente nos documentos apresentados, 

concluir que houve recusa por parte da seguradora ré, muito menos que 

tal recusa teria sido injustificada. Assim sendo, considerando a ausência 

de prova da alegada recusa no recebimento do requerimento 

administrativo, INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial no prazo de 

15 (quinze) dias, com o fito de acostar aos autos documento 

indispensável à propositura da ação (art. 320, CPC), qual seja, prova de 

que houve tentativa de protocolo do requerimento administrativo e de qual 

foi o motivo da recusa no seu recebimento por parte da seguradora 

requerida, sob pena de extinção da ação sem julgamento de mérito, nos 

termos do art. 321 do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 30 de 

Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito [1] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pontos-de-Atendimento, consultado 

em 30.07.2018, às 15:19.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022933-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEJANANE DA SILVA RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1022933-14.2018.8.11.0041 AUTOR: DEJANANE DA 

SILVA RODRIGUES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS V Vistos. Compulsando os autos, verifico que a parte autora 

instruiu a inicial com requerimento administrativo que não atende as 

determinações legais. Com efeito, considerando que, por expressa 

disposição legal (art. 5º, § 1º, Lei nº 6.194/74), a seguradora possui prazo 

para efetuar o pagamento da indenização, qual seja, 30 (trinta) dias, é 

certo que o protocolo administrativo deve ser efetivado com, pelo menos, 

30 (trinta) dias de antecedência ao ajuizamento da demanda. Outrossim, 

tendo em vista que o prazo retrocitado tem como termo inicial a data da 

entrega de todos os documentos necessários, assim como que, também 

por expressa determinação legal (art. 5º, § 2º, Lei nº 6.194/74), a 

seguradora deve receber os documentos “mediante recibo, que os 

especificará”, entendo que o requerimento administrativo válido a 

caracterizar a presença do interesse de agir é aquele que relacione todos 

os documentos apresentados pelo segurado. Anoto, por fim, que, no caso 

de recusa por parte da seguradora requerida em receber o requerimento 

com expressa especificação dos documentos entregues, ou na hipótese 

de haver necessidade da via judicial para o suprimento da ausência de 

algum documento, deverá a parte autora informar o Juízo, especificando 

claramente qual o documento a ser suprido, assim como esclarecendo o 

motivo da impossibilidade de apresentá-lo na esfera administrativa. No 

caso dos autos, a parte autora apresentou o documento constante no Id. 

nº 14394410, o qual não comprova quais foram os documentos entregues, 

nem se houve necessidade de complementação da documentação 

apresentada, razão pela qual não atende os requisitos legais 

supracitados. Assim sendo, INTIME-SE a parte autora para emendar a 

inicial no prazo de 15 (quinze) dias, com o fito de acostar aos autos 

documento indispensável à propositura da ação (art. 320, CPC), qual seja, 

requerimento administrativo prévio e hábil a atender as determinações 

legais para a indenização do seguro obrigatório DPVAT, sob pena de 

extinção da ação sem julgamento de mérito, nos termos do art. 321 do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 30 de Julho de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023151-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEINDBERG GOMES 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)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1023151-42.2018.8.11.0041 AUTOR: LEINDBERG 

GOMES DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS V Vistos. Compulsando os autos, verifico que a parte autora 

assevera 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. Pois bem. Como é cediço, por 

expressa determinação legal, a seguradora deve receber os documentos 

que acompanham o requerimento de pagamento do benefício “mediante 

recibo, que os especificará” (art. 5º, § 2º, Lei nº 6.194/74). Da mesma 

forma, nos termos do art. 32 da 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, as seguradoras deverão aderir ao Consórcio DPVAT e obter 

expressa autorização da SUSEP. A seguradora ora requerida, Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais, integra o consórcio DPVAT, posto que 

consta oficialmente no endereço eletrônico da Seguradora Líder como 

ponto de atendimento autorizado nesta urbe[1], razão pela qual deve 

receber os pedidos de pagamentos que lhe são apresentados. Portanto, 

diante da obrigatoriedade da seguradora requerida em receber o 

requerimento administrativo da parte autora, a recusa injustificada de seu 

protocolo implicaria na presença de interesse de agir da parte autora, por 

caracterizar resistência à pretensão administrativa. Não obstante, no caso 

dos autos, verifico que a parte autora se limita a sustentar que foi 

impedida de realizar o protocolo administrativo de seu pedido, 

apresentando, como prova da recusa, ata notarial de constatação de fato 

lavrada aos 08.06.2018 e, portanto, há vários dias atrás (Id. nº 14406188). 

Ocorre que, além de não ser possível se afirmar que os fatos relatados na 

referida ata notarial ainda persistem atualmente, tal documento não é hábil 

a comprovar a recusa no recebimento de requerimento relativo 

especificamente à parte que ora compõe o polo ativo da demanda. Por fim, 

anoto que, muito embora este Juízo tenha recebido mais de uma dezena 

de demandas em que a sustentação de recusa no recebimento estava 

amparada na referida ata notarial, diante do considerável transcurso de 

tempo desde a sua lavratura, é muito provável que possa ter ocorrido 

mudança de conduta por parte da seguradora requerida, de forma que 

reputo incapaz de, no momento atual, receber a demanda com 

embasamento apenas no referido documento. Ante o exposto, entendo 

que não é cabível, com base tão somente nos documentos apresentados, 

concluir que houve recusa por parte da seguradora ré, muito menos que 

tal recusa teria sido injustificada. Assim sendo, considerando a ausência 

de prova da alegada recusa no recebimento do requerimento 

administrativo, INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial no prazo de 

15 (quinze) dias, com o fito de acostar aos autos documento 

indispensável à propositura da ação (art. 320, CPC), qual seja, prova de 

que houve tentativa de protocolo do requerimento administrativo e de qual 

foi o motivo da recusa no seu recebimento por parte da seguradora 

requerida, sob pena de extinção da ação sem julgamento de mérito, nos 
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termos do art. 321 do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 30 de 

Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito [1] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pontos-de-Atendimento, consultado 

em 30.07.2018, às 15:19.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016374-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE KUMUCHIAN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (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 25/09/18 às 12:30, 

a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011629-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

EDYEN VALENTE CALEPIS OAB - MS8767 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAISA APARECIDA FERREIRA SILVA (RÉU)

JONIR PEDRO RIBEIRO (RÉU)

ANA MARIA RIBEIRO PEDROSO (RÉU)

BENILTON RIBEIRO (RÉU)

ANA PAULA MONTEIRO RIBEIRO (RÉU)

JUSILENE RODRIGUES COSTA MONTEIRO (RÉU)

CELIA REGINA DIAS MONTEIRO (RÉU)

JOSUEL DA COSTA MONTEIRO (RÉU)

ESTER PAES MONTEIRO (RÉU)

ELIEZER DA COSTA MONTEIRO (RÉU)

ANTONIO SEBASTIAO LISBOA (RÉU)

ADINA PAES MONTEIRO LISBOA (RÉU)

GERVAZIO DA COSTA MONTEIRO (RÉU)

ADEVARTINA MARIA DE GOUVEIA MONTEIRO (RÉU)

JOAO DA COSTA MONTEIRO (RÉU)

CATARINA LUCIA DA SILVA (RÉU)

NOEL DA COSTA MONTEIRO (RÉU)

 

Intimo a parte exequente/autora para juntar nos autos a guia e o 

comprovante de pagamento da(s) diligência(s) do Oficial de Justiça, para o 

cumprimento do(s) mandado(s), no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016882-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RIBEIRO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Em cumprimento ao despacho inicial, salientando-se as advertências do 

art. 334 (parágrafos 8, 9 e 10) do CPC, INTIMO a parte autora acerca da 

data da audiência de conciliação, designada para o dia 27/09/18 09:45, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 283575 Nr: 7226-09.2007.811.0041

 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: MARIA LUCIA DE SOUZA, JOSE CARLOS SAÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DESIGNER VEICULOS E IMÓVEIS LTDA, LUIS 

HADDAD FRANCO DALIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA FLAVIA LEITE SAMPAIO - 

OAB:20184/O, CLAYTON APARECIDO CAPARROS MORENO - 

OAB:10.016, SERGIO WALDINAH PAGANOTTO - OAB:12054 MT, 

Vanessa Cristina Mendes Ferreira - OAB:17173

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUNNO FRANCO MELLO - 

OAB:7903, Hunno Franco Mello - OAB:7903/MT, SAMUEL FRANCO 

DÁLIA JÚNIOR - OAB:1602-MT

 Vistos.1.BACENJUD:Ab initio, verifico que apesar da decisão de fls.161, 

não foi apreciado o pedido de fls. 158/159, razão pela qual passo a 

analisa-lo. Considerando que o dinheiro encontra-se em primeiro lugar na 

ordem de bens penhoráveis, nos termos do artigo 835 do Código de 

Processo Civil, assim como que, regularmente intimada, a parte devedora 

não efetuou o pagamento do débito exequendo, entendo cabível a busca 

de numerários, inclusive em face da pessoa física do proprietário da 

empresa executada, Luis Haddad Franco Dalia. Com efeito, em se tratando 

de empresa individual, o patrimônio do empresário individual é único, não 

havendo distinção entre os bens afetados ao exercício da empresa e os 

bens particulares. Essa separação patrimonial apenas ocorre ao se tratar 

de sociedade empresária.Essa questão já foi, inclusive, analisada pelo 

Superior Tribunal de Justiça(...).Assim sendo, DEFIRO o pedido de 

tentativa de penhora on-line, que deverá recair sobre dinheiro na conta da 

parte executada: DESIGNER VEÍCULOS, portadora do CNPJ nº 

04.045.806.0001-57 e de seu proprietário LUIS HADDAD FRANCO DALIA, 

portador do CPF nº 483.706.651-87, sobre o valor total de R$ 126.622,08 

(cento e vinte e seis mil seiscentos e vinte e dois reais e oito centavos).

(...)2.INFOJUD:Em caso de resultado negativo também na busca de 

veículos, DEFIRO consulta junto ao sistema INFOJUD sobre a declaração 

de imposto de renda do último ano da parte executada, sendo certo que os 

documentos obtidos através da Receita Federal, via sistema INFOJUD, 

deverão ser mantidos em pasta própria, física ou eletrônica, ante o sigilo 

dos mesmos, nos moldes do art. 477 da CNGC.Nessa última 

hipótese(...)o.3.DELIBERAÇÕES FINAIS:Em caso de, mesmo realizadas 

todas as buscas via sistemas judiciais disponíveis, não ter sido 

localizados bens hábeis a assegurar o pagamento do débito exequendo, 

(...)DETERMINO, desde já, a suspensão sine die e o arquivamento dos 

autos, nos termos do § 2º do art. 921 do CPC, sendo que, a partir daí, 

iniciar-se-á o prazo de prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

(...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 251860 Nr: 18075-74.2006.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÓDULO ARQUITETURA CONSTRUÇÕES E 

REPRESENTAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRYSMIAN ENERGIA CABOS E SISTEMAS DO 

BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ GUILHERME JÚNIOR - 

OAB:2615/MT, LUCIANA PALMIERI FERREIRA CORREA DA COSTA - 

OAB:8064, MARCELO ZANDONAI - OAB:4.266/MT, ROGÉRIO 

RODRIGUES GUILHERME - OAB:6.763/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudio M. Robortella Boschi 

Pigatti - OAB:OAB/MT 93.254, FERNANDA CRISTINA PAGANELO - 

OAB:224.915, MARCOS VIANA GABRIEL DE SOUZA E SILVA - 

OAB:220.940/SP, RUBENS ANTÔNIO FILIPPETTI VIEIRA - 

OAB:106.683/SP, WLADEMIR JOSÉ LINDEN - OAB:121.732

 Vistos.

Compulsando os autos, entendo que as empresas Energisa Mato Grosso 

Distribuidora de Energia S/A e Brasil Telecom não deixaram de atender ao 

comando judicial de fl. 1.245, tendo em vista que apresentaram as 

respostas de fls. 1.287/1.289 e 1.301/1.304, esclarecendo que não 

possuem mais a documentação armazenada em razão do elevado 

transcurso de tempo.

Ademais, quando intimadas anteriormente no feito, já havia se 

manifestados no sentido de não terem localizado toda a documentação 

requerida pelo Juízo, consoante se observa às fls. 638, 773 e 779 dos 

autos.

Assim sendo, INDEFIRO o pedido de fls. 1.368/1.371 e, ante a 

apresentação das respostas acostadas às fls. 1.237/1239 e 1.372/1.373, 

DETERMINO a intimação do perito nomeado para se manifestar quanto à 

possibilidade de realização da prova tão somente com os documentos já 

acostados aos autos.
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Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 26 de Julho de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 811783 Nr: 18274-52.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERMA APARECIDA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA, 

IMOBILIÁRIA PSE LTDA, RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO FONTOURA SAMPAIO 

FARIA - OAB:6.469/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WALTER FERREIRA 

JUNIOR - OAB:OAB/SP 152165, RICARDO JOAO ZANATA - 

OAB:8.360-MT

 Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o 

que faço para:a)CONDENAR às requeridas, solidariamente, ao pagamento 

de indenização a título de lucros cessantes a requerente, no percentual de 

0,5% sobre o valor do imóvel, desde findo o prazo de tolerância até a 

efetiva entrega, os quais deverão ser corrigidos monetariamente desde o 

vencimento de cada prestação e com juros de mora a partir da 

citação.b)CONDENAR às requeridas, solidariamente, ao pagamento de 

indenização a título de dano moral, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir da decisão de 

juros de 1% (um por cento) ao mês, ao contar da citação.Tendo em vista 

que a parte autora sucumbiu em parte mínima do pedido, CONDENO a 

requerida a pagar por inteiro às custas processuais e os honorários 

advocatícios sucumbenciais, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o 

valor da condenação, nos termos do §2º do art. 85 do Código de Processo 

Civil.Sem prejuízo das deliberações supra, proceda com a ratificação dos 

autos alternando o nome da 1º Requerida para Sistema Fácil, 

Incorporadora Imobiliária – Cuiabá IV – SPE Ltda.Registrada nesta data no 

sistema informatizado.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se prioritariamente, 

uma vez que se trata de processo da META 2/2018-CNJ.Transitada em 

julgado, certifique-se e, após as cautelas de praxe, arquivem-se os 

autos.Cuiabá, 26 de Julho de 2018.BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 69439 Nr: 6952-11.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMINHONEIRO DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ HENRIQUE BENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MERIGHI - 

OAB:8180/MT, GIAN CARLO LEÃO PREZA - OAB:8431/MT, LUDOVICO 

ANTÔNIO MERIGHI - OAB:905-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o despacho lançado no sistema Apolo dia 

24.07.2018 e publicado no DJE 10302 não confere com o encartado nos 

autos às fls. 309, assim, nesta data encaminho nova intimação contendo o 

texto correto, transcrito a seguir: "Vistos. Indefiro o pedido de fls.306, uma 

vez que a Sra. Vera Lúcia Arantes não faz parte da presente ação. 

Considerando que os autos já foram suspensos para regularização do 

polo passivo (fls.274), e ainda, considerando que cabe ao exequente, nos 

termos do art. 313, §2º, inciso I, promover a regularização, INTIME-SE o 

exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, realize a regularização 

do polo passivo, promovendo a citação do respectivo espólio, de quem for 

o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, sob pena de extinção. 

Decorrido o prazo, venham-me os autos conclusos. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 812973 Nr: 19455-88.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCINÉIA APARECIDA GABANA QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUDAR SPE2 EMPREENDIMENTOS IMBILIÁRIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI 

- OAB:9.247/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CATIA ZILLO MARTINI - 

OAB:172402/SP, XAVIER TORRES VOUGA - OAB:154.356/SP

 Vistos.

Compulsando os autos, verifica-se que a requerente informou a 

possibilidade de acordo entre as partes, à fl. 191, razão pela qual, requer 

a solução consensual.

Pois bem. Considerando que a solução consensual dos conflitos deve ser 

estimulada pelo juiz (art. 3º, § 3º, CPC), sendo, inclusive, seu dever 

promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com 

auxílio de conciliadores e mediadores judiciais (art. 139, V, CPC), DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 23 de outubro de 2018, às 12h00min, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 05.

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, §§ 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil.

Cumpra-se.

Cuiabá, 25 de Julho de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 335036 Nr: 5587-19.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INVEST FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE FATIMA LISO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 Vistos.1.BACENJUD:Considerando que o dinheiro encontra-se em primeiro 

lugar na ordem de bens penhoráveis, nos termos do artigo 835 do Código 

de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tentativa de penhora on-line, que 

deverá recair sobre dinheiro na conta da parte executada: MARIA DE 

FÁTIMA LISO, portadora do CPF nº 035.307.008-43, sobre o valor total de 

R$ 150.231,02 (cento e cinquenta mil, duzentos e trinta e um reais e dois 

centavos).Registro que a providência será cumprida de acordo com a 

regra do art. 854 do Código de Processo Civil, observando-se, para tanto, 

a última atualização do débito apresentada pela parte credora, sem prévia 

ciência do ato à parte executada.Conforme determina o artigo art. 512, § 

2º, da CNGC-Foro Judicial, MANTENHA-SE o feito concluso em gabinete 

para a efetivação da constrição acima deferida através do Sistema 

Bacenjud.Tornando exitosa a penhora de valores, OFICIE-SE ao 

departamento responsável pela Conta Única do Tribunal de Justiça 

informando sobre a constrição realizada nos autos, fornecendo as 

informações necessárias para a vinculação do valor penhorado nestes 

autos. Em seguida, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, se manifestarem, devendo a parte executada que não possuir 

procurador constituído nos autos ser intimada por carta com aviso de 

recebimento, ex vi do disposto no art. 513, § 2º, inciso II, do Código de 

Processo Civil.Anote-se que, no prazo supra, deverá a parte executada 

comprovar, se for o caso, que o numerário bloqueado é impenhorável e/ou 

que há excesso da penhora (art. 854, § 3º, incisos I e II, do Código de 

Processo Civil).Havendo manifestação pela parte executada, INTIME-SE a 

parte exequente para exercer o contraditório no prazo de 05 (cinco) dias,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 953390 Nr: 1692-06.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL GONÇALVES DE MEDICAMENTOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE IZAURA DA SILVA 

CAVALLARI REZENDE - OAB:6.057/MT, JOÃO CÂNDIDO MARTINS 

FERREIRA LEÃO - OAB:143142/RJ

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030631/7/2018 Página 70 de 442



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fl. 119, o que faço para autorizar o pedido de busca 

de endereço junto aos sistemas conveniados perante o Tribunal de 

Justiça.

Para tanto, determino sejam efetivadas as diligências pertinentes junto aos 

sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud no intuito de obter o endereço 

atualizado da parte requerida.

Com as respostas, INTIME-SE a parte exequente para que manifeste no 

prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito.

Às providências.

Cumpra-se.

 Cuiabá, 16 de Julho de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 17816 Nr: 11957-43.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO DAS ESCOLAS SUPERIORES DE CUIABÁ - UNIC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS DE SOUSA FREIRAS

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

OAB:9368, ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, 

ANA PAULA DE CASTRO SANDY - OAB:6572, Andreia Cilene Mauro 

Martins - OAB:6.155, ELAINE CRISTINA FERREIRA SANCHES - 

OAB:7.863/MT, JANAINA GOMES DA SILVA - OAB:10384/MT, JOHARA 

DE OLIVEIRA BARBOSA MUNIZ - OAB:10.532, KLEYSSON 

HARDERSSON ARANTES SOUZA DE CAMPOS - OAB:10.545/MT, 

MARCUS ROGÉRIO HATAKEYAMA - OAB:9272, MÔNICA GOES 

CAMPELO - OAB:8.735/MT, NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - 

OAB:6.524-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON BENEDITO DA SILVA - 

OAB:11.450/MT, KATIA REGINA SANTANA NUNES - OAB:15.510/MT

 Vistos.1.BACENJUD:Considerando que o dinheiro encontra-se em primeiro 

lugar na ordem de bens penhoráveis, nos termos do artigo 835 do Código 

de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tentativa de penhora on-line, que 

deverá recair sobre dinheiro na conta da parte executada JOÃO CARLOS 

DE SOUSA FREIRAS, portador do CPF nº 688.544.471-53, sobre o valor 

total de R$ 96.062,72 (noventa e seis mil e sessenta e dois reais e setenta 

e dois centavos).Registro que a providência será cumprida de acordo com 

a regra do art. 854 do Código de Processo Civil, observando-se, para 

tanto, a última atualização do débito apresentada pela parte credora, sem 

prévia ciência do ato à parte executada.Conforme determina o artigo art. 

512, § 2º, da CNGC-Foro Judicial, MANTENHA-SE o feito concluso em 

gabinete para a efetivação da constrição acima deferida através do 

Sistema Bacenjud.Tornando exitosa a penhora de valores, OFICIE-SE ao 

departamento responsável pela Conta Única do Tribunal de Justiça 

informando sobre a constrição realizada nos autos, fornecendo as 

informações necessárias para a vinculação do valor penhorado nestes 

autos. Em seguida, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, se manifestarem, devendo a parte executada que não possuir 

procurador constituído nos autos ser intimada por carta com aviso de 

recebimento,

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 133751 Nr: 19256-18.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMARX - BOMBAS E EQUIPAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGAPÉ SERVIÇOS E OBRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA BISPO BODNAR - 

OAB:9.214, ANTONIO FERNANDO MANCINI - OAB:1.581-MT, ELAINE 

FERREIRA SANTOS MANCINI - OAB:2915/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASSIS SOUZA OLIVEIRA - 

OAB:MT 8.107

 Vistos.1.BACENJUD:Considerando que o dinheiro encontra-se em primeiro 

lugar na ordem de bens penhoráveis, nos termos do artigo 835 do Código 

de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tentativa de penhora on-line, que 

deverá recair sobre dinheiro na conta da parte executada AGAPE 

CONSTRUTORA LTDA, portador do CNPJ nº 00.201.966/0001-97, sobre o 

valor total de R$ 132.881,31 (cento e trinta e dois mil oitocentos e oitenta e 

um reais e trinta e um centavos).Registro que a providência será cumprida 

de acordo com a regra do art. 854 do Código de Processo Civil, 

observando-se, para tanto, a última atualização do débito apresentada 

pela parte credora, sem prévia ciência do ato à parte executada.Conforme 

determina o artigo art. 512, § 2º, da CNGC-Foro Judicial, MANTENHA-SE o 

feito concluso em gabinete para a efetivação da constrição acima deferida 

através do Sistema Bacenjud.Tornando exitosa a penhora de valores, 

OFICIE-SE ao departamento responsável pela Conta Única do Tribunal de 

Justiça informando sobre a constrição realizada nos autos, fornecendo as 

informações necessárias para a vinculação do valor penhorado nestes 

autos. Em seguida, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, se manifestarem, devendo a parte executada que não possuir 

procurador constituído nos autos ser intimada por carta com aviso de 

recebimento, ex vi do disposto no art. 513, § 2º, inciso II, do Código de 

Processo Civil.Anote-se que, no prazo supra, deverá a parte executada 

comprovar, se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 371484 Nr: 8042-20.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOTEL ODARA LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÂNGELA MARIA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON ROBERTO LAUER - 

OAB:8331/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGENOR JÁCOMO CLIVATI 

JÚNIOR - OAB:9245/MT

 Vistos.1.BACENJUD:Considerando que o dinheiro encontra-se em primeiro 

lugar na ordem de bens penhoráveis, nos termos do artigo 835 do Código 

de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tentativa de penhora on-line, que 

deverá recair sobre dinheiro na conta da parte executada ÂNGELA MARIA 

RIBEIRO, portadora do CPF nº 597.245.529-34, sobre o valor total de R$ 

17.370,90 (dezessete mil, trezentos e setenta reais e noventa 

centavos).Registro que a providência será cumprida de acordo com a 

regra do art. 854 do Código de Processo Civil, observando-se, para tanto, 

a última atualização do débito apresentada pela parte credora, sem prévia 

ciência do ato à parte executada.Conforme determina o artigo art. 512, § 

2º, da CNGC-Foro Judicial, MANTENHA-SE o feito concluso em gabinete 

para a efetivação da constrição acima deferida através do Sistema 

Bacenjud.Tornando exitosa a penhora de valores, OFICIE-SE ao 

departamento responsável pela Conta Única do Tribunal de Justiça 

informando sobre a constrição realizada nos autos, fornecendo as 

informações necessárias para a vinculação do valor penhorado nestes 

autos. Em seguida, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, se manifestarem, devendo a parte executada que não possuir 

procurador constituído nos autos ser intimada por carta com aviso de 

recebimento, ex vi do disposto no art. 513, § 2º, inciso II, do Código de 

Processo Civil.Anote-se que, no prazo supra, deverá a parte executada 

comprovar, se for o caso, que o numerário bloqueado é impenhorável e/ou 

que há excesso da penhora (art. 854, § 3º, incisos I e II, do Código de 

Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 372342 Nr: 2188-45.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCIMEIRE MARQUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAMIRO FONSECA DA SILVA JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCIMEIRE MARQUES DE 

OLIVEIRA - OAB:6484/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO LUIZ SPOLADOR - 

OAB:5453/MT, WASHINGTON SIQUEIRA BARBOSA - OAB:3209/TO

 Vistos.Ab initio, PROCEDA-SE com o translado de fotocópia da sentença 

exequenda para os presentes autos, vez que não acompanhou o pedido 

exordial.1.BACENJUD:Considerando que o dinheiro encontra-se em 

primeiro lugar na ordem de bens penhoráveis, nos termos do artigo 835 do 

Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tentativa de penhora on-line, 

que deverá recair sobre dinheiro na conta da parte executada ALTAMIRO 
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FONSECA DA SILVA JUNIOR ME, portadora do CNPJ nº 

03.088.192/0001-28, sobre o valor total de R$ 10.290,82 (dez mil, 

duzentos e noventa reais e oitenta e dois centavos).Registro que a 

providência será cumprida de acordo com a regra do art. 854 do Código 

de Processo Civil, observando-se, para tanto, a última atualização do 

débito apresentada pela parte credora, sem prévia ciência do ato à parte 

executada.Conforme determina o artigo art. 512, § 2º, da CNGC-Foro 

Judicial, MANTENHA-SE o feito concluso em gabinete para a efetivação da 

constrição acima deferida através do Sistema Bacenjud.Tornando exitosa 

a penhora de valores

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 151567 Nr: 5865-59.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARTE MANHA UNIFORMES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAMIRO FONSECA DA SILVA JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA COÊLHO DA SILVA - 

OAB:6106/MT, VALMIR PEDRO SCALCO - OAB:5963/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELMUT FLÁVIO PREZA 

DALTRO - OAB:7285/MT, JOÃO LUIZ SPOLADOR - OAB:5453/MT, 

WASHINGTON SIQUEIRA BARBOSA - OAB:3821-E

 Vistos.Ab initio, INDEFIRO o pedido de buscas de bens e informações em 

nome do sócio da parte executada, haja vista que não restou deferida a 

desconsideração da personal idade jurídica da empresa 

devedora.1.BACENJUD:Considerando que o dinheiro encontra-se em 

primeiro lugar na ordem de bens penhoráveis, nos termos do artigo 835 do 

Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tentativa de penhora on-line, 

que deverá recair sobre dinheiro na conta da parte executada ALTAMIRO 

FONSECA DA SILVA JUNIOR ME, portadora do CNPJ nº 

03.088.192/0001-28, sobre o valor total de R$ 52.745,23 (cinquenta e dois 

mil, setecentos e quarenta e cinco reais e vinte e três centavos).Registro 

que a providência será cumprida de acordo com a regra do art. 854 do 

Código de Processo Civil, observando-se, para tanto, a última atualização 

do débito apresentada pela parte credora, sem prévia ciência do ato à 

parte executada.Conforme determina o artigo art. 512, § 2º, da CNGC-Foro 

Judicial

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 175571 Nr: 23492-76.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HENRIQUE DICKE FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. E. R. M. DE ANDRADE EDITORA ME, 

CARLOS EDUARDO RACHID MAIA DE ANDRADE, O ESPÓLIO DE JOSÉ 

MAIA DE ANDRDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAERCIO GILBERTO LEHNEN - 

OAB:7989-MT, MARILIA MOREIRA DE CASTILHO - OAB:8.287/MT, 

MARLY SOUZA FARIA - OAB:7529

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS AUGUSTO RACHID 

MAIA DE ANDRADE - OAB:7.450/MT, SILVIA JOCIANE LEITE BRANCO - 

OAB:7085-A

 Vistos.1.BACENJUD:Considerando que o dinheiro encontra-se em primeiro 

lugar na ordem de bens penhoráveis, nos termos do artigo 835 do Código 

de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tentativa de penhora on-line, que 

deverá recair sobre dinheiro na conta da parte executada: C. E. R. M. DE 

ANDRADE EDITORA ME, portadora do CNPJ nº 05.788.034/0001-06 e de 

CARLOS EDUARDO RACHID MAIA DE ANDRADE, CPF nº 899.546.881-53, 

sobre o valor total de R$ 28.966,46 (vinte e oito mil, novecentos e 

sessenta e seis reais e quarenta e seis centavos).Registro que a 

providência será cumprida de acordo com a regra do art. 854 do Código 

de Processo Civil, observando-se, para tanto, a última atualização do 

débito apresentada pela parte credora, sem prévia ciência do ato à parte 

executada.Conforme determina o artigo art. 512, § 2º, da CNGC-Foro 

Judicial, MANTENHA-SE o feito concluso em gabinete para a efetivação da 

constrição acima deferida através do Sistema Bacenjud.Tornando exitosa 

a penhora de valores, OFICIE-SE ao departamento responsável pela Conta 

Única do Tribunal de Justiça informando sobre a constrição realizada nos 

autos, fornecendo as informações necessárias para a vinculação do valor 

penhorado nestes autos. Em seguida, INTIMEM-SE as partes para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifestarem, devendo a parte executada 

que não possuir procurador constituído nos autos ser intimada por carta 

com aviso de recebimento, ex vi do disposto no art. 513, § 2º, inciso II, do 

Código de Processo Civil.Anote-se que, no prazo supra, deverá a parte 

executada comprovar, se for o caso, que o numerário bloqueado é 

impenhorável e/ou que há excesso da penhora (art. 854, § 3º, incisos I e II, 

do Código de Processo Civil).Havendo manifestação pela parte executada

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 258370 Nr: 20723-27.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAILDO PEREIRA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANTUR TURISMO, CARMINDO RAMOS DE 

FIGUEIREDO, ELZITA FERREIRA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO CARLOS 

PALAZZO - OAB:8157/MT, EDMILSON PRATES - OAB:5745/MT, 

JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO - OAB:19.458/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO FELIPE MONTEIRO 

COELHO - OAB:14.559/MT, Carlos Alberto Alves Junior - 

OAB:9583/MT, EDIEL FABIAN DA SILVA - OAB:14622

 Vistos.Ab initio, PROCEDA-SE com a correção da numeração dos autos a 

partir da folha 199, atentando-se para o disposto no art. 337 da 

CNGC.1.BACENJUD:Considerando que o dinheiro encontra-se em primeiro 

lugar na ordem de bens penhoráveis, nos termos do artigo 835 do Código 

de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tentativa de penhora on-line, que 

deverá recair sobre dinheiro na conta da parte executada ELZITA F 

GOMES ME, portadora do CNPJ nº 07.321.369/0001-45 e ELZITA 

FERREIRA GOMES, portadora do CPF nº 314.634.101-82, sobre o valor 

total de R$ 194.844,34 (cento e noventa e quatro mil, oitocentos e 

quarenta e quatro reais e trinta e quatro centavos).Registro que a 

providência será cumprida de acordo com a regra do art. 854 do Código 

de Processo Civil, observando-se, para tanto, a última atualização do 

débito apresentada pela parte credora, sem prévia ciência do ato à parte 

executada.Conforme determina o artigo art. 512, § 2º, da CNGC-Foro 

Judicial, MANTENHA-SE o feito concluso em gabinete para a efetivação da 

constrição acima deferida através do Sistema Bacenjud.Tornando exitosa 

a penhora de valores, OFICIE-SE ao departamento responsável pela Conta 

Única do Tribunal de Justiça informando sobre a constrição realizada nos 

autos, fornecendo as informações necessárias para a vinculação do valor 

penhorado nestes autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 377821 Nr: 13905-54.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriana bispo bodnar, ANTONIO FERNANDO MANCINI, 

ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA UIRAPURU, 

COORDENADOR GERAL DAS COPAS MORENA DE FUTSAL E A COPA 

CENTRO AMÉRICA DE FUTSAL, EDMUNDO CURVO FILHO, DIRETOR 

COMERCIAL DA TELEVISÃO CENTRO AMÉRICA DE FUTSAL, ONÉSIMO 

CURVO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA BISPO BODNAR - 

OAB:9.214, ANTONIO FERNANDO MANCINI - OAB:1.581-MT, ELAINE 

FERREIRA SANTOS MANCINI - OAB:2915/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA BISPO BODNAR - 

OAB:9.214, ANTONIO FERNANDO MANCINI - OAB:1.581-MT, BENEDITO 

RUBENS DE AMORIM - OAB:3785/MT, ELAINE FERREIRA SANTOS 

MANCINI - OAB:2915/MT

 Vistos.1.BACENJUD:Considerando que o dinheiro encontra-se em primeiro 

lugar na ordem de bens penhoráveis, nos termos do artigo 835 do Código 

de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tentativa de penhora on-line, que 

deverá recair sobre dinheiro na conta da parte executada ASSOCIAÇÃO 

ATLÉTICA UIRAPURU, portador do CNPJ nº 03.508.371/0001-77, sobre o 

valor total de R$ 3.684,17 (três mil seiscentos e oitenta e quatro reais e 

dezessete centavos). (...)2.DELIBERAÇÕES FINAIS:Em caso de, mesmo 

realizadas todas as buscas via sistemas judiciais disponíveis, não ter sido 

localizados bens hábeis a assegurar o pagamento do débito exequendo, 

INTIME-SE a parte exequente para requerer o que entender de direito, no 
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prazo de 05 (cinco) dias, devendo indicar bens passíveis de penhora, 

cientificando-a de que, no silêncio, a presente execução será suspensa 

pelo prazo de 01 (um) ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de 

Processo Civil, período este em que a prescrição estará 

suspensa.Decorrido o prazo de de 01 (um) ano sem manifestação da 

parte exequente e indicação precisa de bens, DETERMINO, desde já, a 

suspensão sine die e o arquivamento dos autos, nos termos do § 2º do 

art. 921 do CPC, sendo que, a partir daí, iniciar-se-á o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).Por fim, anoto que, já tendo sido 

realizadas diligências via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, 

RENAJUD e INFOSEG), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas 

diligências sem que o exeqüente demonstre a modificação da situação 

econômica do executado .Cumpra-se,  expedindo-se o 

necessário.Cuiabá/MT, 28 de Junho de 2018.BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 704761 Nr: 39456-02.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMPESATTO COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO ALEXANDRE COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:7963-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Determino sejam efetivadas as diligências pertinentes junto aos sistemas 

Bacenjud, Renajud e Infojud no intuito de obter o endereço atualizado do 

requerido.

Obtido endereço diverso do que consta dos autos, expeça-se o 

necessário para promover a citação, com as advertências legais.

DO CONTRÁRIO, nos termos do art. 256, II, do CPC, CITE-SE a parte 

executada por EDITAL, com prazo de 30 (trinta) dias, para que efetue o 

pagamento da dívida, no prazo de 3 (três) dias, acrescida das custas 

processuais e dos honorários advocatícios, sob pena de penhora, nos 

termos do art. 829 do Código de Processo Civil.

Consigne-se no edital de citação que, no prazo de 15 (quinze) dias, a 

parte executada poderá opor embargos à execução ou, mediante o 

depósito de 30% (trinta por cento) do valor total executado, requerer o 

parcelamento do débito em até 06 (seis) parcelas mensais, consoante 

disposto nos arts. 915 e 916 do Código de Processo Civil.

FIXO os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor do 

débito, com redução à metade no caso de pagamento integral dentro do 

prazo de 03 (três dias), ex vi do art. 827 do referido Diploma Processual.

Expedido o edital, em se tratando de justiça gratuita, remeta-o ao Diário da 

Justiça Eletrônico para publicação.

 Tratando-se de processo com custas, intime-se a parte interessada, para 

publicação, mediante recibo nos autos. Passados 02 (dois) meses da 

entrega do edital à parte, intime-se para apresentar o comprovante da 

publicação, no prazo de 10 (dez) dias. Não o fazendo, intime-a 

pessoalmente, sob pena de extinção do processo (arts. 1.219 e 1.220, 

CNGC).

Quedando-se inerte o citando, fica, desde já, nomeada a douta Defensoria 

Pública como sua curadora especial, nos termos do art. 72, II, do CPC, a 

quem os autos deverão ser remetidos.

Após a defesa, intime-se o exequente para se manifestar e requer o que 

entender cabível, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 806435 Nr: 12914-39.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATLAS FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS HENRIQUE DE BRITTO SIADE, 

RAFAEL RODRIGO DE SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO GABRIEL SILVA 

TIRAPELLE - OAB:10455, RODRIGO PINHEDO HERNANDES - 

OAB:19.124/O OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Determino sejam efetivadas as diligências pertinentes junto aos sistemas 

Bacenjud, Renajud e Infojud no intuito de obter o endereço atualizado dos 

requeridos.

Obtido endereço diverso do que consta dos autos, expeça-se o 

necessário para promover a citação, com as advertências legais.

Frustradas as diligências, desde já, deferido o pedido de fls. 60/61.

Assim, não localizado endereço diverso dos já tentados, nos termos do 

art. 256, II, do CPC, CITE-SE a parte executada por EDITAL, com prazo de 

30 (trinta) dias, para que efetue o pagamento da dívida, no prazo de 3 

(três) dias, acrescida das custas processuais e dos honorários 

advocatícios, sob pena de penhora, nos termos do art. 829 do Código de 

Processo Civil.

Consigne-se no edital de citação que, no prazo de 15 (quinze) dias, a 

parte executada poderá opor embargos à execução ou, mediante o 

depósito de 30% (trinta por cento) do valor total executado, requerer o 

parcelamento do débito em até 06 (seis) parcelas mensais, consoante 

disposto nos arts. 915 e 916 do Código de Processo Civil.

FIXO os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor do 

débito, com redução à metade no caso de pagamento integral dentro do 

prazo de 03 (três dias), ex vi do art. 827 do referido Diploma Processual.

Expedido o edital, em se tratando de justiça gratuita, remeta-o ao Diário da 

Justiça Eletrônico para publicação.

 Tratando-se de processo com custas, intime-se a parte interessada, para 

publicação, mediante recibo nos autos. Passados 02 (dois) meses da 

entrega do edital à parte, intime-se para apresentar o comprovante da 

publicação, no prazo de 10 (dez) dias. Não o fazendo, intime-a 

pessoalmente, sob pena de extinção do processo (arts. 1.219 e 1.220, 

CNGC).

Quedando-se inerte o citando, fica, desde já, nomeada a douta Defensoria 

Pública como sua curadora especial, nos termos do art. 72, II, do CPC, a 

quem os autos deverão ser remetidos.

Após a defesa, intime-se o exequente para se manifestar e requer o que 

entender cabível, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022998-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI OAB - SP248970 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GIOVANI ARINOS DE CERQUEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1022998-09.2018.8.11.0041 REQUERENTE: ITAU 

UNIBANCO S/A REQUERIDO: GIOVANI ARINOS DE CERQUEIRA W Vistos. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido liminar, ajuizada por 

Itaú Unibanco S/A em desfavor de Giovani Arinos de Cerqueira. A partir da 

detida análise dos autos, verifica-se que a parte autora pretende 

promover a busca e apreensão de automóvel em razão de inadimplência 

do bem alienado fiduciariamente. Ocorre que a competência para 

processar e julgar demandas que envolvem matéria referente a alienação 

fiduciária é da Vara Especializada de Direito Bancário, conforme dispõe o 

art. 1º, I, §1º, do Provimento nº 004/2008, do Conselho da Magistratura. 

Destarte, a matéria discutida nos autos é eminentemente bancária. À 

propósito, colaciono o seguinte julgado, in verbis : “CONFLITO NEGATIVO 

DE COMPETÊNCIA – BUSCA E APREENSÃO - CESSÃO DE CRÉDITO – 

RETIRADA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DO POLO – MANUTENÇÃO DO 

CONTEÚDO FINANCEIRO DA AÇÃO – COMPETÊNCIA DA VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO – CONFLITO PROCEDENTE.“É 

cediço que a competência da Vara Especializada em Direito Bancário não 

é definida pela presença do banco/instituição financeira em um dos polos 

da demanda, mas sim, é definida pela natureza bancária da matéria 

debatida.” Precedente desta Câmara.”(TJMT, CC 68184/2016, DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/08/2016, Publicado no 

DJE 12/08/2016). Assim sendo, considerando a matéria discutida nos 

autos, DECLINO da competência para processamento e julgamento desta 
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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 Vara Especializadas em Direito Bancário desta Comarca. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033941-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDILEIA BENEDITA GUIMARAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Gastão de Matos Junior OAB - MT0013847A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1033941-22.2017.8.11.0041 AUTOR: EDILEIA 

BENEDITA GUIMARAES RÉU: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA V 

Vistos. Compulsando os autos, verifico que as partes entabularam acordo 

(Id nº 13713917), o qual é expressão legítima de suas vontades e 

representa composição para solução do litígio. Assim sendo, estando 

presentes os pressupostos necessários, notadamente a disponibilidade 

do direito, HOMOLOGO por sentença o acordo celebrado entre as partes, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Por conseguinte, JULGO 

EXTINTO o feito, com resolução do mérito, ex vi do art. 487, inciso III, alínea 

“b”, do Código de Processo Civil. Os honorários advocatícios deverão ser 

arcados na forma pactuada. As custas processuais serão divididas 

igualmente entre as partes, nos termos do art. 90, § 2º, do citado Diploma 

Processual, observadas as normas da gratuidade da Justiça, sendo o 

caso. Registrada nesta data no sistema informatizado. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Certifique-se o trânsito em julgado e, cumpridas 

as diligências necessárias, arquivem-se os autos. Cuiabá, 26 de Julho de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

9ª Vara Cível
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1035879-52.2017.8.11.0041. AUTOR: 

TAMIRIS BATISTA ANGELO DA SILVA RÉU: UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA 

ajuizada por TAMIRIS BATISTA ANGELO DA SILVA desfavor de UNIMED 

CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. Relata a autora que 

contratou o plano de assistência médica junto a requerida com o número 

do cartão n° 00565710001067006. Informa que em abril/2017 após a 

adesão do plano e da realização dos exames, descobriu que estava 

grávida e com o saco gestacional descolado, o que caracterizava uma 

gravidez de risco. Sustenta que, após a descoberta da gravidez de risco 

realizou vários exames todos cobertos pelo plano, mas que, para 

realização do parto não foi autorizada a cirurgia cesariana necessária, já 

que a gravidez era de risco, alegando a requerida que não teria sido 

completado o período de carência do plano. DECLARAÇÃO do médico 

atestando a necessidade da cirugia cesariana de urgência/emergência por 

conta do risco. (ID. 10874483) DECISÃO em que deferiu o pedido de 

antecipação da tutela e a gratuidade da justiça. (ID. 10878954) AGRAVO 

DE INSTRUMENTO pela requerida. (ID. 11259107) CONTESTAÇÃO onde a 

requerida impugna a gratuidade da justiça deferida, por ser a autora 

advogada e possuir meios para suportar o ônus processual, e que, pelo 

mesmo fato de ser advogada, a autora tinha conhecimento suficiente para 

interpretar as cláusulas existentes no contrato para carência, bem como, 

quando da contratação do plano, a autora já sabia que estava grávida e 

que sua gravidez era de risco. Alega também que, a negativa para 

realização do procedimento só se deu por conta de a autora não ter 

comprovado que o procedimento a ser realizado era de emergência, 

assim, deveria ser respeitado o prazo de carência do contrato. (ID. 

120113400) IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. (ID. 12356408) Nada mais 

foi requerido pelas partes. É o relatório. DECIDO. JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE Assinala-se que a análise do feito se enquadra na 

hipótese prevista no artigo 12, § 2º, VII, 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: VII - as preferências 

legais e as metas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça.” 

(Destaquei). Assim sendo, estando as partes regularmente 

representadas, tratando-se de matéria de direito, e dado o deslinde 

correto do processo, passo ao julgamento do mérito. PRELIMINAR – 

IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA A requerida impugnou, na 

contestação, a concessão da justiça gratuita à autora, ao argumento de 

que ela não preenche os requisitos necessários, por não ser pessoa 

pobre, nos termos da Lei 1.060/50, pedindo, assim, a revogação do 

benefício. No presente caso, verifica-se que a impugnante limitou-se a 

tecer alegações genéricas sobre o tema, sem, contudo, juntar aos autos 

prova suficiente, para convencer este juízo de que a impugnada não 

possui condições de arcar com as despesas processuais e honorários 

advocatícios, sem prejuízo seu e de sua família. Uma vez que ao tempo da 

propositura da ação, a gratuidade foi deferida, o ônus de afastar a 

concessão pertence àquele que afirma a ausência dos requisitos do 

beneficiário. Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: 

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. 

HIPOSSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. VERIFICAÇÃO. 

SÚMULA N. 7/STJ. ÔNUS DA PROVA DO IMPUGNANTE. 1. Aplica-se a 

Súmula n. 7/STJ quando a tese versada no recurso especial reclama a 

análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda. 2. É 

ônus daquele que impugna a concessão do benefício da assistência 

judiciária gratuita demonstrar a suposta suficiência financeira-econômica 

do beneficiário. 3. Agravo regimental desprovido” (Data de publicação: 

22/08/2013 - STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL AgRg no AREsp 45932 MG 2011/0121783-4). Aliás, conforme 

depreense-se dos autos, a empresa requerida juntou apenas alguns 

casos em que a autora não atua sozinha, mostrando que, mesmo que a 

autora ganhe as causas, ela não vai receber o valor em sua integralidade, 

sendo o valor dividido entre a sociedade de advogados a qual participa. 

Diante do exposto, indefiro o pedido formulado pela parte requerida para 

revogação da decisão que deferiu o pedido de justiça gratuita à parte 

autora, pois não desconstituída a presunção de veracidade da declaração 

firmada na inicial, por ausência de provas nesse sentido. MÉRITO A 

demanda trata de matéria de relação consumerista, portanto, as 

discussões e digressões serão centradas e dirigidas pelo Código de 

Defesa do Consumidor, aliás, conforme admitido expressamente na lei 

especial (Lei 9.656/98) em seu art. 35-G, onde “Aplicam-se 

subsidiariamente aos contratos entre usuários e operadoras de produtos 

de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei as disposições da Lei 

no 8.078, de 1990”. Assim, ao presente caso aplicam-se principalmente as 

normas voltadas a impedir a abusividade de cláusulas contratuais que 

gerem limitação de direitos (art. 51, CDC) e as que ensejem desrespeito à 

dignidade da pessoa humana e à saúde (art. 4º, CDC). Como matéria de 

ordem pública e interesse social (art. 1º da Lei 8.078/90) se aplica, 

portanto, a inversão do ônus da prova, consagrada no artigo 6º, VIII, 

8.078/90, que estabelece a facilitação da defesa de seus direitos (do 

consumidor), 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 ele for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiência. A parte demandante é hipossuficiente na relação de 

consumo, sendo ônus da requerida a comprovação de inexistência de 
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prejuízo ocasionado ao autor em decorrência de sua conduta, nos exatos 

moldes do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor: “São 

direitos 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 for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.” O Código 

de Processo Civil Brasileiro, em seu art. 373, incisos I e II, preceitua que 

cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando 

que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado, verbis: “Art. 373. 

O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu 

direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor.” O caso posto, é mais que consolidado pelos 

tribunais superiores, no que tange negativa de atendimento em detrimento 

de situação de urgência e emergência. Restou comprovado que a parte 

autora contratou os serviços junto a requerida, como também ficou 

comprovado pelo contrato firmado entre as partes na CLÁUSULA XVII – 

CARÊNCIAS, Item 17.1 – b – que o período de carência a ser respeitado 

pelos contratantes, no caso de urgência e emergência, é de 24 (vinte e 

quatro) horas (ID. 10874604). Sobre o assunto, a cláusula de carência 

estabelecida no contrato voluntariamente aceito por aquele que adere ao 

plano de saúde é licita, todavia, incabível a sua aplicação quando se 

revela circunstância excepcional, constituída por necessidade de 

tratamento de urgência/emergência que, se não realizado a tempo, tornará 

inócuo o fim maior do pacto celebrado, qual seja, o de assegurar amparo à 

saúde e à vida. Desse modo, o plano de saúde não pode negar tratamento 

em razão de período de carência para realização de cirurgia nos casos de 

urgência e emergência, conforme artigo 35-C da Lei n° 9.656/98. “Art. 

35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de 

emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou 

de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do 

médico assistente; No tocante a isso, o Colendo STJ, já tem firmado seu 

posicionamento no que se refere ao cumprimento do prazo de carência 

nos casos de urgência e emergência, assim, colaciono entendimento: 

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE 

SAÚDE. PERÍODO DE CARÊNCIA. LEGALIDADE. SITUAÇÃO DE CARÊNCIA 

E EMERGÊNCIA. MITIGAÇÃO DO PRAZO DE CARÊNCIA. LIMITAÇÃO DO 

TEMPO DE INTERNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXERCÍCIO REGULAR DE 

DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. De acordo com a jurisprudência desta 

Corte Superior, é lícita a cláusula contratual que prevê prazo de carência 

para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde, desde que 

não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência, 

como na hipótese dos autos. Precedentes. 2 No caso em tela, a Corte de 

origem, soberana na análise do arcabouço fático-probatório dos autos, 

consignou estar cristalizada a situação de urgência e emergência na 

hipótese vertente. Incidência da Súmula 7 do STJ. 3. Não prospera a 

pretensão da recorrente no sentido de limitar a cobertura de urgência e de 

emergência ao que foi despendido apenas nas primeiras doze horas de 

tratamento, tendo em vista o disposto na súmula 302 do STJ: "É abusiva a 

cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação 

hospitalar do segurado". Precedentes. 4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp1122995/SP AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL 2017/0148810-6, Relator Ministro Luiz Felipe 

Salomão, Quarta Turma, Julgamento 7/11/2017, DJe 14/11/2017). 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE 

SAÚDE. PERÍODO DE CARÊNCIA. LEGALIDADE. NEGATIVA DE 

AUTORIZAÇÃO PARA PROCEDIMENTO DE EMERGÊNCIA. DANO MORAL 

CONFIGURADO. JURISPRUDÊNCIA. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO 

CONSTITUCIONAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. INAPLICABILIDADE 

DO CDC. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não 

compete ao Superior Tribunal de Justiça o exame de violação a 

dispositivos constitucionais, uma vez que a sua competência se restringe 

ao exame de violação à lei federal, nos termos do art. 105 da Constituição 

Federal. 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a cláusula 

contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços 

prestados pelo plano de saúde não é considerada abusiva, desde que não 

obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência, 

como na hipótese dos autos. 3. Na hipótese, o valor de R$ 8.000,00 (oito 

mil reais) arbitrado a título de dano moral não se mostra excessivo, tendo 

em vista as circunstâncias específicas do caso concreto. 4. Fica 

inviabilizado o conhecimento de tema trazido somente na petição de 

agravo interno, configurando-se indevida inovação recursal. 5. Agravo 

interno improvido” (AgInt no AREsp 1013781/RJ AGRAVO INTERNO NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0299075-6, Relator Ministro Raul 

Araújo, Quarta Turma, Julgamento 18/4/2017, DJe 4/5/2017) De outro 

modo, no documento (ID. 10874483), o médico comprovou pela declaração 

dada a autora que a gravidez era de risco, sendo assim, a cesariana seria 

uma cirugia necessária para a saúde da autora e do bebê. A 

jurisprudência do STJ vem decidindo no sentido de: AGRAVO INTERNO NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - PLANO DE 

SAÚDE - NEGATIVA DE COBERTURA DE ATENDIMENTO MÉDICO - 

DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. 

IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. 1. Não constatada a alegada violação ao 

artigo 1.022, inc. II, do CPC/15, porquanto todas as questões submetidas a 

julgamento foram apreciadas pelo órgão julgador, com fundamentação 

clara, coerente e suficiente. 2. A jurisprudência do STJ é no sentido de 

que a cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos 

serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada abusiva, 

desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência 

ou urgência, como no caso dos autos, hipótese que configura o dever de 

pagar indenização por danos morais. Precedentes. 3. Agravo interno 

desprovido. (AgInt no AREsp 1231890/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, 

QUARTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 13/06/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - PLANO DE SAÚDE - 

OBRIGAÇÃO DE FAZER - INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL - 

CERCEAMENTO DE DEFESA - INEXISTENTE - RECUSA DE INTERNAÇÃO - 

ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA - PRAZO DE CARÊNCIA - ÍNDOLE 

ABUSIVA - DANOS MORAIS DEVIDOS - JURISPRUDÊNCIA - QUANTUM 

INDENIZATÓRIO - REVISÃO - IMPOSSIBILIDADE - AGRAVO NÃO 

PROVIDO. 1. Hão de ser levados em consideração os princípios da livre 

admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz, que permitem ao 

julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do 

processo, bem como o indeferimento daquelas que considerar inúteis ou 

protelatórias. 2. A jurisprudência do STJ orienta que a cláusula contratual 

que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo 

plano de saúde não é considerada abusiva, desde que não obste a 

cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência, como no 

caso dos autos, hipótese que configura o dever de pagar indenização por 

danos morais. 3. É possível a revisão do montante da indenização por 

danos morais nas hipóteses em que o quantum fixado for exorbitante ou 

irrisório, o que, no entanto, não ocorreu no caso em exame, pois o valor 

da indenização, arbitrado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), não é 

excessivo nem desproporcional aos danos sofridos. 4. Agravo interno ao 

qual se nega provimento. (AgInt no AREsp 1139785/MS, Rel. Ministro 

LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª 

REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 24/05/2018) Cabe 

também salientar que, de acordo com o Agravo de Instrumento n° 

1014463-54.2017.8.11.0000, interposto pela requerida nos próprios autos 

(ID. 11259107), a Egrégia Câmara decidiu o seguinte: RECURSO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – 

TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – 

TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA – LIMINAR DEFERIDA 

- AUTORIZAÇÃO PARA CIRURGIA URGENTE - PRAZO DE CARÊNCIA 

DESCUMPRIDO – IRRELEVÂNCIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDOI - Embora a estipulação do período carência nos contratos 

de plano de saúde possua amparo legal, a exigência do seu cumprimento 

não é absoluta, devendo ser mitigada quando em casos específicos 

houver a necessidade de tratamento urgente.II - Não se vislumbra 

desacerto algum na decisão combatida, pois presentes os requisitos 

autorizadores da tutela judicial, notadamente a probabilidade do direito 

invocado, consubstanciada em laudo médico (id nº 10874483 – dos autos, 

na origem), onde o especialista solicita internação da paciente para 

interrupção da gestação, diante da impossibilidade de indução do trabalho 

de parto normal, sendo necessária a cirurgia cesariana.III - De igual forma, 

está evidente o perigo de dano irreparável, em relação a agravada, posto 

que a não autorização do tratamento pleiteado poderá colocar em risco 

não só a vida da segurada (mãe) como também do nascituro. (SERLY 

MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 04/04/2018, Publicado no DJE 06/04/2018) Note-se que a situação em 

tela encontra-se respaldada em súmula do STJ e a luz da teoria dos 

precedentes, compete ao juízo singular obediência, cito: Súmula 597: A 

cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização 

dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de 
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urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 

horas contado da data da contratação. Ante a isso, resta patente o direito 

da autora em ter liberado a realização do parto cesária pelo plano de 

saúde, bem como a cobertura das despesas médicas necessárias. DANO 

MORAL Ante a negativa de prestação de serviços pela requerida, sem 

qualquer respaldo legal, fica evidente o dever de indenizar a autora pelo 

ocorrido, ainda mais diante do percauso vivenciado em estado gravídico, 

nesse sentido colho da jurisprudência: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. PERÍODO DE CARÊNCIA. 

RECUSA A TRATAMENTO URGENTE. ILICITUDE DA CONDUTA. DANOS 

MORAIS. CONFIGURAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. 

A previsão contratual de prazo de carência para utilização dos serviços 

prestados pelo plano de saúde não é considerada abusiva, desde que não 

obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência, 

como ocorreu no caso. Assim, havendo recusa indevida de cobertura de 

tratamento, a condenação ao pagamento de danos morais é medida que 

se impõe, pois agrava a situação física e psicológica do beneficiário. 

Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 

1168502/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 06/03/2018, DJe 15/03/2018) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE 

SAÚDE EMPRESARIAL COLETIVO. MANUTENÇÃO PROVISÓRIA DE 

EMPREGADA DEMITIDA SEM JUSTA CAUSA NA CONDIÇÃO DE 

BENEFICIÁRIA. OBRIGAÇÃO DA OPERADORA DE DISPONIBILIZAR PLANO 

INDIVIDUAL APÓS O PERÍODO DE PERMANÊNCIA. INEXISTÊNCIA. 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL QUANTO À UMA DAS OBRIGAÇÕES 

COMINATÓRIAS RECONHECIDAS NA ORIGEM. CABIMENTO. 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO QUANTUM ARBITRADO. 

INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.[...] 6. A despeito da supressão de uma 

das obrigações cominatórias estipuladas na origem, remanesce o direito 

da autora à percepção de indenização por dano moral, tendo em vista a 

conduta ilícita da operadora, consubstanciada na indevida negativa de 

cobertura do procedimento cirúrgico requerido tempestivamente. 7. 

Indenização por dano moral fixada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) pelo 

Tribunal de origem, valor que não se revela excessivo, motivo pelo qual 

seu redimensionamento encontra-se obstado pelo óbice da Súmula 7/STJ. 

8. Agravo interno provido para admitir o agravo a fim de conhecer em 

parte do recurso especial e, nessa extensão, dar-lhe parcial provimento, 

negando a pretensão autoral voltada ao fornecimento de plano individual 

substituto pela operadora, mantida a decisão atacada quanto ao mais. 

(AgInt no AREsp 885.463/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/03/2017, 

DJe 08/05/2017) Assim, conforme o exposto, a autora merece ser 

ressarcida pelos danos morais sofridos em razão da negativa de 

prestação de serviços pela requerida, que pôs em risco a sua saúde e de 

seu bebê na importância de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), dada a 

gravidade da situação, visto que em situação idêntica a Corte 

Matogrossense tem também se pronunciado pautado em precedentes das 

cortes superiores, colho: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. 

INDENIZATÓRIA.PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE 

PROCEDIMENTO MÉDICO. NATUREZA ABUSIVA. DANO MORAL. 

CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nas hipóteses em que há 

recusa injustificada de cobertura por parte da operadora do plano de 

saúde para tratamento do segurado, como ocorrido no presente caso, a 

orientação desta Corte é assente quanto à caracterização de dano moral, 

não se tratando apenas de mero aborrecimento. Precedentes. 2. Quanto 

ao montante indenizatório, é razoável a fixação do quantum em R$ 

10.000,00, visto que, em hipóteses semelhantes à dos autos, a Segunda 

Seção do STJ tem arbitrado o valor indenizatório entre R$ 10.000,00 e R$ 

15.000,00. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. 

(AgInt no REsp nº. 1687854/SP, 4ª Turma/STJ, Rel. Min. Lázaro Guimarães, 

julgado em 28/11/2017, DJe de 04/12/2017, sem destaques no original). 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE COM CHOQUE SÉPTICO -RISCO 

DE MORTE IMINENTE - CONSTATAÇÃO MÉDICA – NECESSIDADE DE 

REMOÇÃO AÉREA PARA OUTRO HOSPITAL – PREVISÃO CONTRATUAL 

DE COBERTURA – RECUSA INDEVIDA - DEVER DE RESSARCIR OS 

VALORES DESEMBOLSADOS COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO 

– DANOS MORAIS EVIDENCIADOS - QUANTUM MANTIDO (...) RECURSO 

NÃO PROVIDO. Inexistindo dúvida quanto à cobertura contratual, a recusa 

pela administradora de plano de saúde em disponibilizar o transporte aéreo 

lhe impõe o dever de ressarcir ao autor o valor gasto com esse serviço de 

remoção. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a recusa 

indevida da operadora em autorizar procedimento a que esteja legal ou 

contratualmente obrigada, autoriza a indenização por danos morais. 

Verificado que a quantia definida para os danos morais (R$10.000,00) 

está em consonância com os critérios de razoabilidade e 

proporcionalidade, não comporta redução. (...) (AC nº. 38291/2018, 4ª 

Câmara De Direito Privado, TJ/MT, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 

julgado em 30/05/2018, DJe 05/06/2018, sem grifos no original). 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PROCEDENTE os pedidos da inicial, CONDENANDO a requerida 

UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO a cobertura do 

tratamento médico necessário, bem como ao pagamento de R$ 15.000,00 

(quinze mil reais) a titulo de danos morais para a autora TAMIRIS BATISTA 

ANGELO DA SILVA, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir 

da citação, e atualização monetária pelo INPC a partir da presente data. 

Ratifico os termos da tutela deferida nos autos. CONDENO ainda a 

requerida ao pagamento de custas, despesas processuais e verba 

honorária, que arbitro no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), na forma do 

art. 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, 27 de julho de 2018. Gilberto Lopes Bussiki 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022635-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO CARLOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT0010168A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE BETTIO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1022635-22.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

GILBERTO CARLOS DE OLIVEIRA REQUERIDO: FELIPE BETTIO Vistos etc. 

Analisando os autos, verifica-se que a parte requerente pretende em sua 

exordial a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. O 

assunto é de ordem pública, de modo que se sobrepõe ao caráter 

dispositivo de algumas normas processuais e se refletem, no mínimo, na 

definição do procedimento, na delimitação da competência dos órgãos 

jurisdicionais, na arrecadação devida ao Estado e na remuneração dos 

serviços judiciários, públicos ou privatizados. Por tais razões, o juízo 

antes mesmo de eventual manifestação da parte contraria e do 

recebimento do feito, pode proceder com uma averiguação, ainda que de 

forma superficial, sobre as condições financeiras da parte que pleiteia os 

benefícios da gratuidade da justiça, inclusive, se necessário, com consulta 

ao Sistema INFOJUD (Secretaria da Receita Federal), Detran, Brasil 

Telecom e Junta Comercial, ferramentas essas disponibilizadas no Portal 

dos Magistrados. Portanto, cabe ao magistrado analisar o estado de 

carência do requerente, a fim de garantir a destinação do benefício da 

gratuidade àqueles que realmente não tem condições de arcar com as 

custas judiciais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, sendo 

essa, a orientação recebida da Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. 

Desse modo, havendo indícios da capacidade financeira da parte que 

pleiteia os benefícios da justiça gratuita, caso do processo em exame que, 

em consulta ao sistema RENAJUD (abaixo), restou verificado que o autor 

possui veículo próprio. Lista de Veículos - Total: 1 Placa UF Marca/Modelo 

Ano Fabricação Ano Modelo Proprietário Restrições Existentes Ações 

QBT8518 MT CHEVROLET/S10 LT DD4A 2014 2015 GILBERTO CARLOS 

DE OLIVEIRA Sim No mais, não restou demonstrada a incapacidade 

financeira da parte autora, conforme determina o inciso LXXIV, do artigo 

5º da CF, uma vez que não colacionou nos autos documentos que 

corroborem com a alegada hipossuficiência, tais como holerite, extrato 

bancário ou declaração de imposto de renda, o indeferimento do pedido é 

medida que se impõe. Cumpre ressaltar que a simples declaração de 

pobreza não é suficiente para demonstração do estado de 

hipossuficiência econômica. Nesse sentindo, o entendimento do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PEDIDO DE GUARDA, PARTILHA DE BENS E 
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TUTELA DE URGÊNCIA PARA AFASTAMENTO DO LAR – PEDIDO DE 

JUSTIÇA GRATUITA - NEGATIVA – COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA 

GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5º DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO. Segundo o artigo 5º, 

inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 

recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é 

suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da 

justiça.Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada 

que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, 

imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça“(...) Cabe ao 

julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, 

considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de 

necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

26/02/2014) SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018). 

EMENTAAGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA –PEDIDO DE 

JUSTIÇA GRATUITA – CONCESSÃO PARCIAL – INADMISSIBILIDADE DA 

DECISÃO – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO 

BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO 

ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO.Segundo 

o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não 

é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da 

justiça.Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada 

que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, 

imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça“(...) Cabe ao 

julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, 

considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de 

necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

26/02/2014) SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/04/2018, Publicado no DJE 06/04/2018). 

O STJ manteve decisão do juízo a quo em caso análogo, negando os 

benefícios da justiça gratuita, por falta de comprovação de 

hipossuficiência pelo requerente, vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE 

PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA 7 

DO STJ. AFASTADA A APONTADA VIOLAÇÃO AO ART. 131 DO CPC. 

DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, 

admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, o Superior Tribunal 

de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode 

ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o 

requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." 

(AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS 

(JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, 

julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3.(...).Apenas não foi ao 

encontro da pretensão do recorrente, o que está longe de significar 

negativa de prestação jurisdicional. 5. Agravo regimental não provido. (STJ 

- AgRg no AREsp: 387107 MT 2013/0282828-4, Relator: Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 17/10/2013, T4 - QUARTA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2013). Grifo nosso. Posto isso, 

INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita e DETERMINO a intimação da parte 

autora para recolher as custas processuais iniciais no prazo de 15 dias, 

sob pena do seu indeferimento, nos termos do artigo 321 do CPC. 

Decorrido o prazo acima mencionado, voltem-me os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022665-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN DUVAL CYPION 70589887149 (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TARGUS RIGON WESKA OAB - MT0007530A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1022665-57.2018.8.11.0041. AUTOR: JEAN 

DUVAL CYPION 70589887149 RÉU: TELEFONICA DATA S.A. Vistos etc. 

Verifica-se que a ação foi distribuída sem o devido recolhimento das 

custas do Estado de Mato Grosso, sendo assim DETERMINO a intimação 

do requerente, na pessoa de seu procurador para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, recolher e/ou apresentar a guia de custas/taxas judiciarias 

devidamente pagas, sob as penas da lei, conforme Artigo 2º, Parágrafo 

Único da Portaria 844/2018-PRES do TJ-MT. Após, conclusos. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032568-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMEYRE AJALA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO)

HEITOR JERONIMO ALMEIDA SILVA OAB - MT0015188A (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 Processo: 1032568-53.2017.8.11.0041. AUTOR: 

ROSEMEYRE AJALA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que ROSEMEYRE AJALA 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 18.09.2017, 

tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver 

a requerida condenada ao pagamento da integralidade da indenização do 

Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação ID. 

11747927, 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; 

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. 11502660, 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 
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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. 

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 18.09.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 
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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. 11502660, 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 

pagamento da importância R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção monetária pelo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030631/7/2018 Página 79 de 442



INPC/IBGE, a partir da data do acidente (18.09.2017) e juros de mora de 

1% ao mês, desde a citação. Considerando que a medida adquiriu caráter 

contencioso, CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 

(mil e trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. 

P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036811-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA ALVES DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1036811-40.2017.8.11.0041. AUTOR: 

ELIZANGELA ALVES DE JESUS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que ELIZANGELA ALVES DE JESUS move 

em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 

suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 11.06.2017, 

tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver 

a requerida condenada ao pagamento da integralidade da indenização do 

Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação, além 

de documentos, arguiu preliminares de mérito, bem como combateu o 

mérito da demanda, pugnando pela improcedência da ação. Realizada a 

pericia médica no segurado, foi quantificado o grau de lesão apresentado 

pelo requerente. A parte autora impugnou a Contestação. É o relatório. 

Decido. De início, registra-se que a análise do feito em questão se 

enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo 

Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, 

preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para proferir 

sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 

(Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento de 

processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em julgamento 

de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

DA DEMANDA PARA SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO 

DPVAT S.A. Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força 

do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o 

responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas 

pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, 

sendo evidente que os valores pagos são compensados entre as 

companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por 

veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não 

realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos 

dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por 

todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” 

Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de 

seguro DPVAT nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo 

injustificado, o encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder 

deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força 

de lei (o que não pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no 

caso a de nº 154/2006), as companhias seguradoras formam um 

consórcio, sendo cada uma delas responsável pelo pagamento da 

indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência 

foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, considerando que, 

normalmente, os beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do 

ponto de vista econômico, quando do ponto de vista do assessoramento 

técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da 

ação. 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. 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 
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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 11.06.2017, 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 
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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 inferior 

esquerdo. Dessa forma, a invalidez permanente do autor decorreu do 

acidente narrado, bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto 

probatório colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela 

em consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos 

membros inferiores terá a vítima direito a 70% do valor total da indenização 

que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, 

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 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 (11.06.2017) e juros de mora de 1% ao mês, desde a 

citação. Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e 

trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. P.R.I. 

Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora 

no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos 

remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, 

da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL 

DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito [1] Art. 320. A petição 

inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da 

ação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019240-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA MORETTI GAZOLA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT que JULIANA MORETTI GAZOLA, move em desfavor de 

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, alegando, em suma, que 

foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 30.08.2016, 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, além 

de documentos, arguiu preliminares de mérito, bem como combateu o 

mérito da demanda, pugnando pela improcedência da ação. Realizada a 

pericia médica no segurado, foi quantificado o grau de lesão apresentado 

pelo requerente. A parte autora impugnou a Contestação. É o relatório. 

Decido. De início, registra-se que a análise do feito em questão se 

enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo 

Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, 

preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para proferir 

sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 

(Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento de 

processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em julgamento 

de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

DA DEMANDA PARA SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO 

DPVAT S.A. Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força 

do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o 

responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas 

pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, 

sendo evidente que os valores pagos são compensados entre as 

companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por 

veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não 

realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos 

dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por 

todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” 

Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de 

seguro DPVAT nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo 

injustificado, o encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder 

deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força 

de lei (o que não pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no 

caso a de nº 154/2006), as companhias seguradoras formam um 

consórcio, sendo cada uma delas responsável pelo pagamento da 

indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência 

foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, considerando que, 

normalmente, os beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do 

ponto de vista econômico, quando do ponto de vista do assessoramento 

técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da 

ação. DA INÉPCIA DA INICIAL. A petição inicial contém as características 

necessárias a amparar a tutela jurisdicional pleiteada pelo autor, quais 

sejam, clareza e logicidade, estando em consonância com o disposto no 

art. 319 e incisos do CPC, não se me afigurando, in casu, qualquer das 

hipóteses elencadas no parágrafo primeiro do art. 330, acima transcrito. 

Insta observar, ainda, a respeito, que “a petição inicial só deve ser 

indeferida, por inépcia, quando o vício apresenta tal gravidade que 

impossibilite a defesa do réu, ou a própria prestação jurisdicional” (STJ-3ª 

Turma, Resp 193.100-Rs, rel. Min. Ari Pargendler, j. 15.10.01, não 

conheceram, v. u., DJU 4.2.02, p. 345), o que, como visto, não é o caso 

dos autos. Em linhas gerais, a possibilidade jurídica do pedido, enquanto 

condição da ação é apurada sob o aspecto de haver previsão no 

ordenamento jurídico pátrio, levando-se em conta a pretensão formulada 

na inicial e a causa de pedir. No caso em tela existe coesão entre a 

pretensão e causa petendi, portanto REJEITO a preliminar de inépcia da 

inicial. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA NÃO APRESENTADO PELA PARTE 

AUTORA – 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 282 do CPC, ao elencar os requisitos da petição inicial, traz a 

determinação de que seja indicado o endereço das partes, o que foi 
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devidamente observado. O artigo 283[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. Ante o exposto, REJEITO a preliminar de ausência de 

pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo. 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 30.08.2016, 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 
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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 realizada a perícia no 

segurado, onde ficou constatado o nexo causal entre a lesão apresentada 

e o acidente narrado, com comprometimento de 75% do ombro direito 

(id.10840501). 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 (30.08.2016) 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 [1] Art. 

283. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à 

propositura da ação.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1037748-50.2017.8.11.0041. AUTOR: 

WANDERSON GONCALVES DA COSTA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que WANDERSON 

GONÇALVES DA COSTA move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente de 

trânsito ocorrido no dia 22.06.2017, tendo resultado a sua invalidez 

permanente, razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao 

pagamento da integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. Devidamente 

citada, a parte ré apresentou contestação, além de documentos, arguiu 

preliminares de mérito, bem como combateu o mérito da demanda, 

pugnando pela improcedência da ação. Realizada a pericia médica no 

segurado, foi quantificado o grau de lesão apresentado pelo requerente. A 

parte autora impugnou a Contestação. É o relatório. Decido. De início, 

registra-se que a análise do feito em questão se enquadra na hipótese 

prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo Civil Brasileiro, que 

assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, 

à ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. 

(Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) § 2o Estão 

excluídos da regra do caput: II - o julgamento de processos em bloco para 

aplicação de tese jurídica firmada em julgamento de casos repetitivos.” 

Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o recebimento do 

seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente decorrente de acidente 

de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se 

necessário a apreciação das preliminares suscitadas em sede de 

contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA PARA 

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. 

Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força do que reza 

o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável 

pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, 

total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que 

os valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. 

“Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, 

com seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será 

paga nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. 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 
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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. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 

Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora interesse 

processual necessário a propositura da ação, já que esta não lhe 

procurou para receber o pagamento pela via administrativa. Com relação à 

falta de interesse de agir, cumpre destacar que a parte demandante tem 

interesse jurídico em receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se 

mostra útil e necessário no caso concreto. Não assiste razão a parte 

demandada, pois, conforme entendimento jurisprudencial, não há 

necessidade do esgotamento das vias administrativas para o exercício do 

direito de ação de cobrança do chamado Seguro DPVAT, verbis: 

“APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo 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 22.06.2017, 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 
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Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada a perícia no 

segurado, onde ficou constatado o nexo causal entre a lesão apresentada 

e o acidente narrado, com comprometimento de 75% do ombro esquerdo. 

Dessa forma, a invalidez permanente do autor decorreu do acidente 

narrado, bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório 

colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em 

consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo Perda completa da mobilidade de um dos ombros, 

cotovelos, punhos ou dedo polegar terá a vítima direito a 25% do valor 

total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

sendo, no caso em tela, intensa a perda da parte requerente, terá essa o 

direito de 75% sobre 25% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

que é o teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins 

de ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: 

-OMBRO ESQUERDO: *25% sobre R$ 13.500,00 = R$ 3.375,00 *75% sobre 

R$ 3.375,00 = R$ 2.531,25 Total: R$ 2.531,25 No tocante a correção 

monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ 

incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação a data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um 

reais e vinte e cinco centavos), acrescidos de correção monetária pelo 

INPC/IBGE, a partir da data do acidente (22.06.2017) e juros de mora de 

1% ao mês, desde a citação. Considerando que a medida adquiriu caráter 

contencioso, CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 

(mil e trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. 

P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito [1] Art. 

320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à 

propositura da ação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025405-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOURISVALDO DOS SANTOS DOURADO (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)

 

. Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT que LOURISVALDO DOS SANTOS DOURADO, 

move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 

alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 

09.06.2017, tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual 

pretende ver a requerida condenada ao pagamento da integralidade da 

indenização do Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial 

vieram os documentos. Devidamente citada, a parte ré apresentou 

contestação, além de documentos, arguiu preliminares de mérito, bem 

como combateu o mérito da demanda, pugnando pela improcedência da 

ação. Realizada a pericia médica no segurado, foi quantificado o grau de 

lesão apresentado pelo requerente. A parte autora impugnou a 

Contestação. É o relatório. Decido. De início, registra-se que a análise do 

feito em questão se enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do 

Código de Processo Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os 

tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão 

para proferir sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 

2016) (Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento 
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de processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em 

julgamento de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO 

DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

DA DEMANDA PARA SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO 

DPVAT S.A. Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força 

do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o 

responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas 

pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, 

sendo evidente que os valores pagos são compensados entre as 

companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por 

veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não 

realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos 

dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por 

todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” 

Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de 

seguro DPVAT nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo 

injustificado, o encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder 

deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força 

de lei (o que não pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no 

caso a de nº 154/2006), as companhias seguradoras formam um 

consórcio, sendo cada uma delas responsável pelo pagamento da 

indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência 

foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, considerando que, 

normalmente, os beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do 

ponto de vista econômico, quando do ponto de vista do assessoramento 

técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da 

ação. PEDIDO ADMINISTRATIVO PRÉVIO – DA FALTA DE INTERESSE DE 

AGIR. Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora 

interesse processual necessário a propositura da ação, já que esta não 

lhe procurou para receber o pagamento pela via administrativa. Com 

relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar que a parte 

demandante tem interesse jurídico em receber o seguro obrigatório 

DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. Não assiste 

razão a parte demandada, pois, conforme entendimento jurisprudencial, 

não há necessidade do esgotamento das vias administrativas para o 

exercício do direito de ação de cobrança do chamado Seguro DPVAT, 

verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

REJEITO a preliminar de falta de Interesse de Agir. Inexistindo mais 

preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores 

[DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual 

não se discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos 

participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 

acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que o autor traz aos autos conjunto probatório razoável 

à atestar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser observado 

o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento da 

indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

transito. Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 09.06.2017, 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 
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Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada a perícia no 

segurado, onde ficou constatado o nexo causal entre a lesão apresentada 

e o acidente narrado, com comprometimento de 75% do tornozelo direito. 

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 

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 (09.06.2017) 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. Gilberto 

Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005426-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIR BATISTA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE BATISTA FILHO OAB - PR19793-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED EXTREMO OESTE CATARINENSE COOPERATIVA DE TRABALHO 

MEDICO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR OAB - MT13822/O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1005426-40.2018.8.11.0041. AUTOR: ALMIR 

BATISTA DA SILVA RÉU: UNIMED EXTREMO OESTE CATARINENSE 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Vistos etc. Tendo por finalidade o 

saneamento e o direcionamento à instrução do feito, em obediência aos 

Princípios da Vedação de Decisão Surpresa e da Colaboração, 

estabelecidos pela nova lei processual, DETERMINO intimação das partes 

a fim de: a) Especificarem que provas pretendem produzir no prazo de 15 

(quinze) dias, indicando relação clara e objetiva entre a prova pretendida e 

a questão de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de 

sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a 

prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, 

articularem coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem 

assim a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma 

a convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do 

CPC), hipótese de ainda não ter sido ainda reconhecida; c) Doravante a 

análise da inicial, contestação, réplica e elementos documentais 

porventura já acostados aos autos, que indiquem e verifiquem se há 

matérias admitidas ou não impugnadas, bem como demonstrem que 

questões de direito entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC). Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá- MT. Gilberto Lopes Bussiki 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033781-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL FELIPE NASCIMENTO DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

ESTHER NASCIMENTO DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1033781-94.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: GABRIEL FELIPE NASCIMENTO DA SILVA SOUZA, ESTHER 

NASCIMENTO DA SILVA SOUZA REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que GABRIEL FELIPE 

NASCIMENTO DA SILVA SOUZA, representado por sua genitora ESTHER 

NASCIMENTO DA SILVA SOUZA, move em desfavor de SEGURADORA 

LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT, 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. 

11410178, além de documentos, arguindo preliminarmente: I - Da Inépcia 

da Inicial – 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 ID. 11498488, 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 INÉPCIA DA INICIAL – DA NECESSIDADE DE 

REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO PRÉVIO- DA FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR – NECESSIDADE/ADEQUAÇÃO – DA NOVA DECISÃO 

DO STF. Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora 

interesse processual necessário a propositura da ação, já que esta não 

lhe procurou para receber o pagamento pela via administrativa. Com 

relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar que a parte 

demandante tem interesse jurídico em receber o seguro obrigatório 

DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. Não assiste 

razão a parte demandada, pois, conforme entendimento jurisprudencial, 

não há necessidade do esgotamento das vias administrativas para o 

exercício do direito de ação de cobrança do chamado Seguro DPVAT, 

verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo 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. 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 
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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. 11498488, a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): Estrutura 

Crânio-facial Punho Esquerdo (...) III) Há indicação de algum tratamento 

(em curso, prescrito, a ser prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] 

Sim [ x ] Não (...) IV) Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que 

o quadro clínico cursa com: a) [ ] disfunções apenas temporárias b) [ x ] 

dano anatômico e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o 

previsto na Lei 11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação 

da(s) lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a 

tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou 

funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o anexo constante à Lei 

11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o 

previsto no instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial 

(Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas 

parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano 

parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa de forma global algum 

segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou 

mais de um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da 

incapacidade definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do 

art. 3º da Lei 6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 

11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em 

cada segmento corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o 

percentual 1º Lesão Estrutura Crânio-facial 25% Leve Punho 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 comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, 

cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando 

com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, 

respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra 

espécie, desde que haja comprometimento de função vital terá a vítima 

direito a 100% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, leve a perda da parte 
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requerente, terá essa o direito de 25% sobre 100% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de debilidade 

parcial do membro afetado. 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: -Estrutura Crânio Facial: *100% sobre R$ 13.500,00 = R$ 13.500,00 

*25% sobre R$ 13.500,00 = R$ 3.375,00 -Punho Esquerdo: *25% sobre R$ 

13.500,00 = R$ 3.375,00 *50% sobre R$ 3.375,00 = R$ 1.687,50 Total: R$ 

5.062,50 No tocante a correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, 

conforme orientação do c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO 

REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 

Seguradora configura ilícito 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 PARCIAMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da importância R$ 

5.062,50 (cinco mil e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), 

acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do 

acidente (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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003224-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ILMA CRISTINA DIAS RAMALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003224-90.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ILMA CRISTINA DIAS RAMALHO EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de pedido de 

cumprimento de sentença formulado pelos autores. Analisando o feito, 

verifica-se que não houve a intimação da parte devedora, para 

cumprimento espontâneo do julgado. Destarte, transitado em julgado a 

decisão, determino a intimação da parte devedora (nos termos do artigo 

513, §2º do CPC), para que no prazo de 15 (quinze) dias, proceda o 

pagamento espontâneo da obrigação, sob pena de aplicação da multa de 

10% e verba honorária, também de 10%, sobre o valor do débito prevista 

no artigo 523, §1º do CPC. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Cuiabá-MT, 30 de julho de 2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003313-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ARLINDO DO CARMO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ARLINDO DO CARMO OAB - MT3722/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAÚ SEGUROS S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON LOMBARDI JUNIOR OAB - SP186680 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003313-16.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

JOSE ARLINDO DO CARMO EXECUTADO: ITAÚ SEGUROS S.A. Vistos etc. 

Tratando-se de cumprimento provisório de sentença, aguarde-se em 

arquivo o transito em julgado dos autos principais, devendo ser 

comunicado pelas partes em momento oportuno. Intime-se. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 30 de julho de 2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021750-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IANA RODRIGUES ORTEGA TOME (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)

 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT que IANA RODRIGUES ORTEGA TOME LOURO, move em desfavor 

de PORTO SEGURO CIA 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, 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 LITISPENDÊNCIA. Alega a 

requerida que a autora propôs duas ações com o mesmo pedido, e mesma 

causa de pedir, se diferenciando quanto ao dia do sinistro e a lesão 

encontrada, sendo caso de reconhecimento de eventual litispendência. 

Pois bem, verificando o processo citado, observa-se que o mesmo já foi 

sentenciado, e que ficou consignado que a lesão foi em data diferente 

deste, bem como se trata de lesão em outro membro, tendo causa de pedir 

distinta, não havendo possibilidade de reconhecimento da litispendência ou 

coisa julgada. Portanto, REJEITO a preliminar. 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 
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pelo pagamento da indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que 

esta providência foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, 

considerando que, normalmente, os beneficiários são pessoas 

hipossuficientes tanto do ponto de vista econômico, quando do ponto de 

vista do assessoramento técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a 

alteração do polo passivo da ação. PEDIDO ADMINISTRATIVO PRÉVIO – 

DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Alega a seguradora ré, em síntese, 

que falta a parte autora interesse processual necessário a propositura da 

ação, já que esta não lhe procurou para receber o pagamento pela via 

administrativa. Com relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar 

que a parte demandante tem interesse jurídico em receber o seguro 

obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. 

Não assiste razão a parte demandada, pois, conforme entendimento 

jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das vias 

administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

chamado Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - 

RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo não é requisito 

essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro obrigatório.” 

(Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 

17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - 

DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - 

GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar de falta de Interesse 

de Agir. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE E A SUCUMBÊNCIA AUTORAL. 

Alega a seguradora requerida que, o ônus sucumbencial deve ser 

suportado pela parte autora, já que a ré não deu causa ao ajuizamento da 

ação, consoante não haver pedido administrativo prévio, não podendo ser 

penalizada com os custos da ação judicial. O artigo 85 do Código de 

processo Civil Brasileiro determina que: "A sentença condenará o vencido 

a pagar honorários ao advogado do vencedor”. Em razão dos princípios 

da causalidade e da sucumbência, o pagamento das custas processuais 

está vinculado ao insucesso da parte na demanda, cujas despesas devem 

ser ressarcidas pela parte que restou vencida na causa. No caso em tela 

incontroverso que a parte autora teve sua pretensão resistida com a 

apresentação da contestação pela demandada, inclusive com pedidos de 

extinção da pretensão sem resolução do mérito. Portanto, a preliminar 

suscitada depende do julgamento do mérito da questão, e com o tal será 

apreciada. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DE TERCEIRO. 

Quanto à questão de ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento valido e regular do processo, em virtude da juntada de 

comprovante de residência em nome de terceiro, o artigo 319 do CPC, ao 

elencar os requisitos da petição inicial, traz a determinação de que seja 

indicado o endereço das partes, o que foi devidamente observado. O 

artigo 320[1], por sua vez, determina a apresentação dos documentos 

indispensáveis à propositura da demanda, não sendo o comprovante de 

endereço um documento obrigatório, pois já é suficiente a indicação da 

residência efetuada na petição inicial. Nesse sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E RG. DESCABIMENTO. Desnecessária, 

na espécie, a determinação de juntada de comprovante de residência e 

RG para o processamento da inicial. Precedentes desta Corte. AGRAVO 

DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de 

Instrumento Nº 70059791533, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 14/05/2014. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPROVANTE DE 

ENDEREÇO. Não se tratando de demanda em que seja obrigatória a 

comprovação do endereço da parte, em virtude da causa de pedir, é 

desnecessária a emenda à inicial com a juntada de comprovante de 

endereço da parte autora. Agravo de instrumento provido, de plano. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059638015, Décima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado 

em 12/05/2014). Assim, a ação deve ter prosseguimento, não havendo a 

necessidade de ser juntado o comprovante de endereço em nome da 

parte autora. Portanto, REJEITO a preliminar. Inexistindo mais preliminares, 

passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é 

modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se 

discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes 

do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de acidente 

automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que o autor 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 06.06.2017, 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 
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deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada a perícia no 

segurado, onde ficou constatado o nexo causal entre a lesão apresentada 

e o acidente narrado, com comprometimento de 50% do ombro esquerdo. 

Dessa forma, a invalidez permanente do autor decorreu do acidente 

narrado, bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório 

colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em 

consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo Perda completa da mobilidade de um dos ombros, 

cotovelos, punhos ou dedo polegar terá a vítima direito a 25% do valor 

total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

sendo, no caso em tela, média a perda da parte requerente, terá essa o 

direito de 75% sobre 25% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

que é o teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins 

de ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: 

-OMBRO ESQUERDO: *25% sobre R$ 13.500,00 = R$ 3.375,00 *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 (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 [1] Art. 

320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à 

propositura da ação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019688-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO ARRUDA LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT que LEANDRO ARRUDA DE LIMA, move em desfavor de 

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, alegando, em suma, que 

foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 01.01.2017, 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, além 

de documentos, arguiu preliminares de mérito, bem como combateu o 

mérito da demanda, pugnando pela improcedência da ação. Realizada a 

pericia médica no segurado, foi quantificado o grau de lesão apresentado 
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pelo requerente. A parte autora impugnou a Contestação. É o relatório. 

Decido. De início, registra-se que a análise do feito em questão se 

enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo 

Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, 

preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para proferir 

sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 

(Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento de 

processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em julgamento 

de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

DA DEMANDA PARA SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO 

DPVAT S.A. Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força 

do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o 

responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas 

pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, 

sendo evidente que os valores pagos são compensados entre as 

companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por 

veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não 

realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos 

dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por 

todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” 

Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de 

seguro DPVAT nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo 

injustificado, o encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder 

deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força 

de lei (o que não pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no 

caso a de nº 154/2006), as companhias seguradoras formam um 

consórcio, sendo cada uma delas responsável pelo pagamento da 

indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência 

foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, considerando que, 

normalmente, os beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do 

ponto de vista econômico, quando do ponto de vista do assessoramento 

técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da 

ação. PEDIDO ADMINISTRATIVO PRÉVIO – DA FALTA DE INTERESSE DE 

AGIR. Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora 

interesse processual necessário a propositura da ação, já que esta não 

lhe procurou para receber o pagamento pela via administrativa. Com 

relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar que a parte 

demandante tem interesse jurídico em receber o seguro obrigatório 

DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. Não assiste 

razão a parte demandada, pois, conforme entendimento jurisprudencial, 

não há necessidade do esgotamento das vias administrativas para o 

exercício do direito de ação de cobrança do chamado Seguro DPVAT, 

verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

REJEITO a preliminar de falta de Interesse de Agir. Inexistindo mais 

preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores 

[DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual 

não se discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos 

participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 

acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que o autor traz aos autos conjunto probatório razoável 

à atestar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser observado 

o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento da 

indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

transito. Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 01.01.2017, 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 
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inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada a perícia no 

segurado, onde ficou constatado o nexo causal entre a lesão apresentada 

e o acidente narrado, com comprometimento de 25% da mão direita. Dessa 

forma, a invalidez permanente do autor decorreu do acidente narrado, bem 

como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado 

ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

superiores e/ou de uma das mãos terá a vítima direito a 70% do valor total 

da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, 

no caso em tela, leve a perda da parte requerente, terá essa o direito de 

25% sobre 70% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o 

teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins de 

ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: -MÃO 

DIREITA: *70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00 *25% sobre R$ 9.450,00 

= R$ 2.362,50. Total: R$ 2.362,50. No tocante a correção monetária em 

seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o 

evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. 

INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO 

INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT o 

termo inicial da correção monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo 

Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 

- Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a 

data de incidência de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento 

da indenização pela Seguradora configura ilícito contratual, devendo os 

juros de mora incidir a partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com 

edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante 

do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da 

importância R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a 

partir da data do acidente (01.01.2017) 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. Gilberto 

Lopes Bussiki Juiz de Direito
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Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT que ADEMAR BRECIANI, move em desfavor de PORTO SEGURO 

CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente 

de trânsito ocorrido no dia 26.03.2017, 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, 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030631/7/2018 Página 95 de 442



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. 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. Aduz a seguradora requerida que a Certidão de Ocorrência 

acostados aos autos jamais poderá ser considerada prova, sobretudo 

porque o documento foi lavrado com base em informações prestadas pelo 

próprio demandante, parte interessada no recebimento do seguro em 

testilha. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas pela 

seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe sobre 

Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que o autor traz aos autos conjunto probatório razoável 

à atestar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser observado 

o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento da 

indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

transito. Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 26.03.2017, 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), 
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nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada a perícia no 

segurado, onde ficou constatado o nexo causal entre a lesão apresentada 

e o acidente narrado, com comprometimento de 75% do 5º dedo do pé 

direito e 50% do membro superior direito. 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 25% 

de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de 

debilidade parcial do membro afetado. Havendo Perda anatômica e/ou 

funcional completa de qualquer um dos dedos do pé terá a vítima direito a 

10% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), sendo, no caso em tela, intensa a perda da parte 

requerente, terá essa o direito de 75% sobre 10% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do 

membro afetado. Para fins de ilustração segue detalhado o percentual a 

ser aplicado ao caso: -MEMBRO SUPERIOR DIREITO: *70% sobre R$ 

13.500,00 = R$ 9.450,00 *50% sobre R$ 9.450,00 = R$ 4.725,00. -5º DEDO 

DO PÉ DIREITO: *10% sobre R$ 13.500,00 = R$ 1.350,00 *75% sobre R$ 

1.350,00 = R$ 1.012,50. Total: R$ 5.737,50. 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$ 5.737,50 (cinco mil setecentos e trinta e sete 

reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção monetária pelo 

INPC/IBGE, a partir da data do acidente (26.03.2017) 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: 1000853-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERICK MAYLLON DA SILVA BASTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000853-56.2018.8.11.0041. AUTOR: 

ERICK MAYLLON DA SILVA BASTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que ERICK MAYLLON DA SILVA BASTOS 

move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 

alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 

07.07.2017, 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, além de documentos, arguiu preliminares de mérito, bem 

como combateu o mérito da demanda, pugnando pela improcedência da 

ação. Realizada a pericia médica no segurado, foi quantificado o grau de 

lesão apresentado pelo requerente. A parte autora impugnou a 

Contestação. É o relatório. Decido. De início, registra-se que a análise do 

feito em questão se enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do 

Código de Processo Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os 

tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão 

para proferir sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 

2016) (Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento 

de processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em 

julgamento de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO 

DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

DA DEMANDA PARA SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO 

DPVAT S.A. Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força 

do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o 

responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas 

pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, 

sendo evidente que os valores pagos são compensados entre as 

companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por 

veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não 

realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos 

dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por 

todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” 

Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de 

seguro DPVAT nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo 

injustificado, o encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder 

deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força 

de lei (o que não pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no 

caso a de nº 154/2006), as companhias seguradoras formam um 

consórcio, sendo cada uma delas responsável pelo pagamento da 

indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência 

foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, considerando que, 

normalmente, os beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do 

ponto de vista econômico, quando do ponto de vista do assessoramento 

técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da 

ação. DA AUSENCIA DE RESPOSTA ADMINISTRATIVA – REGULAÇÃO 

PENDENTE. 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 
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razão a parte demandada, pois, conforme entendimento jurisprudencial, 

não há necessidade do esgotamento das vias administrativas para o 

exercício do direito de ação de cobrança do chamado Seguro DPVAT, 

verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

REJEITO a preliminar de falta de Interesse de Agir. Inexistindo mais 

preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores 

[DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual 

não se discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos 

participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 

acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que o autor juntou Boletim de Ocorrência e Boletim de 

Atendimento Médico, a fim de comprovar o sinistro e o dano dele 

decorrente. In casu, deve ser observado o termo “simples prova” donde 

se extrai que para o pagamento da indenização de seguro obrigatório em 

virtude de debilidade permanente não se exige provas robustas e 

incontroversas, basta que os documentos acostados levem a conclusão 

da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas aos autos 

são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. 

Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de 

veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, 

portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância com o 

disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, 

também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de transito. 

Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 07.07.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 
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nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada a perícia no 

segurado, onde ficou constatado o nexo causal entre a lesão apresentada 

e o acidente narrado, com comprometimento de 25% da mão esquerda. 

Dessa forma, a invalidez permanente do autor decorreu do acidente 

narrado, bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório 

colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em 

consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos 

membros superiores e/ou de uma das mãos terá a vítima direito a 70% do 

valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), sendo, no caso em tela, leve a perda da parte requerente, terá 

essa o direito de 25% sobre 70% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. 

Para fins de ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao 

caso: -MÃO ESQUERDA: *70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00 *25% 

sobre R$ 9.450,00 = R$ 2.362,50 Total: R$ 2.362,50 No tocante a correção 

monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ 

incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação a data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e 

dois reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção monetária pelo 

INPC/IBGE, a partir da data do acidente (07.07.2017) e juros de mora de 

1% ao mês, desde a citação. Considerando que a medida adquiriu caráter 

contencioso, CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 

(mil e trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. 

P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033311-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO LIMA DE ARAUJO (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1033311-63.2017.8.11.0041. AUTOR: 

CELIO LIMA DE ARAUJO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT que CELIO LIMA DE ARAUJO, move em desfavor 

de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que 

foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 28.08.2017, tendo 

resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver a 

requerida condenada ao pagamento da integralidade da indenização do 

Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação, além 

de documentos, arguiu preliminares de mérito, bem como combateu o 

mérito da demanda, pugnando pela improcedência da ação. Realizada a 

pericia médica no segurado, foi quantificado o grau de lesão apresentado 

pelo requerente. A parte autora impugnou a Contestação. É o relatório. 

Decido. De início, registra-se que a análise do feito em questão se 

enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo 

Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, 

preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para proferir 

sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 

(Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento de 

processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em julgamento 

de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA 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 
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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 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. 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. DA CARÊNCIA DA AÇÃO – 

AUSÈNCIA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA – NÃO AVERIGUAÇÃO DOS 

FATOS 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. 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. 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. 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 28.08.2017, ou seja, sob a égide da Lei 
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nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada a perícia no 

segurado, onde ficou constatado o nexo causal entre a lesão apresentada 

e o acidente narrado, com comprometimento de 75% do membro inferior 

esquerdo. Dessa forma, a invalidez permanente do autor decorreu do 

acidente narrado, bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto 

probatório colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela 

em consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos 

membros inferiores terá a vítima direito a 70% do valor total da indenização 

que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, 

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 INFERIOR 

ESQUERDO: *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). 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 

(28.08.2017) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. 

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO a 

parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e 

verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), na 

forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. P.R.I. Com o trânsito em 

julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 

(trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1033283-95.2017.8.11.0041. AUTOR: 

ERICA CRISTINA DE OLIVEIRA XAVIER RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que ERICA CRISTINA DE OLIVEIRA 

XAVIER, 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, 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. 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, 

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. 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 
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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 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.” 
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(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 (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

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 335513 Nr: 6141-51.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMPRESA MATOGROSSENSE DE PESQUISA, 

ASSISTENCIA E EXTINSÃO RURAL - EMPAER/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIOLESTE FERTILIZANTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Flores Cavalcanti - 

OAB:OAB-MS 5620, JOSE RENATO DE OLIVEIRA SILVA - OAB:6557 

MT, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADALBERTO ALVES DE 

MATOS - OAB:4502, JULIANA RIBEIRO TAVARES - OAB:12.660

 Feitas essas considerações, o Juízo da Comarca de Barra do Garças/MT 

é competente para processar e julgar o presente feito. Desta feita, 

ACOLHO PARCIALMENTE a presente Exceção de Pré-Executividade, 

referente à incompetência do juízo e DECLINO, a competência jurisdicional 

para conhecer, processar e julgar a presente ação, em favor da comarca 

da situação do imóvel, para onde determino a remessa deste 

feito.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 904798 Nr: 33437-38.2014.811.0041

 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: ROBERTO CESAR PEREIRA FILSINGER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLI SANCHEZ SALAZAR 

- OAB:15140/MS, GUILHERME FERREIRA DE BRITO - OAB:OAB/MS 

9.982

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARMANDO DA GLÓRIA 

BATISTA - OAB:41.775 OAB/SP

 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$ 20.000,00 (vinte mil reais), 

acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data da 

assinatura da Proposta de Adesão (04/10/2006), e juros de mora de 1% 

ao mês, apenas se configurado o descumprimento da obrigação aqui 

estipulada, após certificado o transito em julgado.CONDENO ainda a parte 

Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e verba 

honorária, esta arbitrada em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação, na forma prevista no artigo 85, §§ 2º e 8°, do CPC, 

considerando que o autor decaiu da parte mínima.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.: 933971 Nr: 51427-42.2014.811.0041

 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: CARLOS EDUARDO CURSINO FERRAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO STÁBILE PIOVESAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELIA REGINA CURSINO FERRAZ 

- OAB:3020/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE SILVEIRA - 

OAB:118.942 OAB/RJ

 Impulsiono o presente feito as partes na pessoa de seu advogado, para 

tomar conhecimento do oficio de fls., 172 , qual foi designado audiência 

para o dia 30/07/2018 as 11:h na Comara do Rio de Janeiro.(fls.172).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 395076 Nr: 30398-09.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIVAG CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VÁRZEA 

GRANDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR PINTO DA SILVA

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

OAB:9.237/MT, CRISLAINE VEIGA - OAB:OAB/MT 15.425, MARCELO 

AMBROSIO CINTRA - OAB:8934/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO S. 

JUNIOR - OAB:MT/12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora , na pessoa de seu 

advogado, para manifestar sobre a correspondência devolvida prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1009142 Nr: 27171-98.2015.811.0041

 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: POSTO PRETTO E PRETTO, JACIR PRETTO, VALDIR 

PRETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAYANE BARCELO FERREIRA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MARTINS SORNA - 

OAB:19693/O, RONALDO L. ARAÚJO - OAB:2.909/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora , na pessoa de seu 

advogado, para manifestar sobre a correspondência devolvida prazo legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 335513 Nr: 6141-51.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMPRESA MATOGROSSENSE DE PESQUISA, 

ASSISTENCIA E EXTINSÃO RURAL - EMPAER/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIOLESTE FERTILIZANTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Flores Cavalcanti - 

OAB:OAB-MS 5620, JOSE RENATO DE OLIVEIRA SILVA - OAB:6557 

MT, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADALBERTO ALVES DE 

MATOS - OAB:4502, JULIANA RIBEIRO TAVARES - OAB:12.660

 Desta feita, ACOLHO PARCIALMENTE a presente Exceção de 

Pré-Executividade, referente à incompetência do juízo e DECLINO, a 

competência jurisdicional para conhecer, processar e julgar a presente 

ação, em favor da comarca da situação do imóvel, para onde determino a 

remessa deste feito.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki
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 Cod. Proc.: 403651 Nr: 35667-29.2009.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ PEREIRA MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOP. ECON. E CRÉD. MÚTUO PROF. ENG., 

ARQ., AGRON. GEO MT

 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: ANDERSON LUÍS ALVES - 

OAB:7432/MT

 Vistos etc.

Dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, nada sendo requerido pelas partes, 

arquivem-se os autos com as baixas e formalidades legais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 335513 Nr: 6141-51.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMPRESA MATOGROSSENSE DE PESQUISA, 

ASSISTENCIA E EXTINSÃO RURAL - EMPAER/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIOLESTE FERTILIZANTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Flores Cavalcanti - 

OAB:OAB-MS 5620, JOSE RENATO DE OLIVEIRA SILVA - OAB:6557 

MT, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADALBERTO ALVES DE 

MATOS - OAB:4502, JULIANA RIBEIRO TAVARES - OAB:12.660

 Vistos etc.

1. Certificada a tempestividade e o preparo (CPC, art. 508) recebo a 

apelação no efeito devolutivo e suspensivo (CPC, art. 520, caput).

2. Considerando que a parte contrária ainda não foi citada, 

encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, consignadas as 

nossas homenagens.

3. Atente-se para o cumprimento do Item 6.11.4 da CNGC, antes da 

remessa dos autos ao e. TJMT.

4. Intime-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1169207 Nr: 39788-56.2016.811.0041

 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: ANGELITA DE LOURDES NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIC - UNIVERSIDADE DE CUIABÁ GRUPO IUNI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YANOMANI CARDOSO ROSA - 

OAB:16774/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A, LEANDRO PEREIRA DE MOURA - 

OAB:10788/MT

 Vistos etc.

 Comparece a autora por meio do petitório de fls. 137/140 informando o 

descumprimento da liminar deferida nos autos, uma vez que a requerida 

somente efetuou a rematrícula das disciplinas objeto da demanda, contudo 

até a presente data não emitiu os boletos individuais para pagamento das 

matérias, lhe sendo entregue boleto e extrato de valor integral de sua 

grade, por fim requer que seja fixada multa diária em caso de novo 

descumprimento.

Diante da informação do descumprimento da ordem judicial, DETERMINO A 

INTIMAÇÃO DA REQUERIDA para que comprove nos altos o cumprimento 

integral da determinação estabelecida nos decisórios de fls. 41/43, bem 

como de fls. 48, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação de 

multa diária a ser fixada, advertindo-a, de que, caso haja novo 

descumprimento, os responsáveis serão processados criminalmente por 

desobediência à ordem judicial (Artigo 330 do Código Penal).

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1068647 Nr: 54811-76.2015.811.0041

 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: MESSIAS PEREIRA DE MORAES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON FRANCISCO COLETA 

COUTINHO - OAB:9.172-B/MT, JOSE EDUARDO POLISEL GONÇALVES - 

OAB:12.009/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 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:DETERMINAR que a 

requerida proceda a entrega do contrato aditivo de substituição de 

garantia, RATIFICANDO-SE a antecipação de tutela deferida, e, 

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.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.: 1086827 Nr: 4631-22.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINO LUIS HERMES, SANDRA CRISTINA NEGRELI 

MOREIRA HERMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BROOKFIEL MB EMPREENDIMENTO 

IMOBILIARIO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDINO LUIS HERMES - 

OAB:19.827/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO OLIVEIRA DA CRUZ - 

OAB:16.377

 Com essas considerações, preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, 

DEFIRO PARCIALMENTE A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para DETERMINAR 

que a requerida efetue depósito judicial do valor incontroverso do 

montante investido pelo autor decorrente do contrato discutido nessa 

demanda, no prazo de 15 dias, sob pena de multa. Considerando que o 

valor ficará vinculado a essa demanda, não havendo irreversibilidade, 

deixo de exigir caução real. Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1099974 Nr: 10552-59.2016.811.0041

 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: CESB, MALUANA LUDIMILA JESUS BORGES

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAITON LUIZ PANAZZOLO - 

OAB:16.705/MT, FERNANDA RIBEIRO DAROLD - OAB:12037/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida ao 

pagamento do Seguro Obrigatório na importância de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais), estipulado no art. 3º, inciso I, da Lei 11.482/07, em 

favor do descendente/filho da vítima, ora requerente. Este valor será 

acrescido de correção monetária pelo INPC-FIPE, a partir da data do óbito 

(26.11.2015 – fl.33-v) e juros de mora de 1% ao mês, desde a data da 

citação.Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e 
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honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento), nos 

termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1106141 Nr: 13025-18.2016.811.0041

 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: GEORGE DE JESUS PIMENTEL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

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

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 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 (20.01.2015) e juros de mora de 1% ao mês, desde a 

citação.Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e 

trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do 

CPC.P.R.I.Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 829668 Nr: 35436-60.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANECAP - SANEAMENTO DA CAPITAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORGANIZAÇÃO RAZÃO SOCIAL OROS, JULIO 

CESAR VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOANIR MARIA DA SILVA - 

OAB:2.324/MT, MARIO BODNAR - OAB:3.526/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que a consulta a receita já foi realizada às fls. 108/109, 

determino a intimação da autora a fim de que de andamento ao feito com 

efetividade, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção, uma vez 

que se trata de feito includo na META 2/CNJ.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 817734 Nr: 24162-02.2013.811.0041

 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: ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S.A, A P DA SILVA PAGNUSSAT 

ASSESSORIA COMERCIAL LTDA ME, CONSIGNUM GESTÃO DE MARGEM 

CONSIGNÁVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE DE SOUZA MONARO - 

OAB:13094-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO IBRAHIM CAMPOS - 

OAB:13.296/MT, NÁDIA TAYSE KUHNEN SULAS - OAB:8.658/MT, 

NANDA LUZ SOARES QUADROS - OAB:OAB/MT 19.494, ROSANA DE B. 

B. P. ESPOSITO - OAB:4.531, VAGNER SOARES SULAS - OAB:4332-E

 Diante do exposto, INDEFIRO a impugnação do Banco BMG, por entender 

razoável e proporcional a proposta de honorários periciais apresentado 

pelo expert, para realização dos trabalhos periciais referidose respostas 

dos quesitos apresentados. No que tange a alegação de que a 

responsabilidade seria do autor, a matéria já se encontra preclusa em 

relação a inversão do onus da prova, uma vez que a decisão que 

direcionou o onus para o pagamento dos honorários data de setembro de 

2017 e não houve insurgência a época, tendo a parte apenas apresentado 

quesitos.Intime-se a requerida para que efetue o pagamento conforme 

determinado na decisão de fls. 412, 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.: 979187 Nr: 13655-11.2015.811.0041

 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: BETELL LEONARDO SANTA CECILIA FONTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BUFFET LEILA MALOUF LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIVA LAURINI DUMMEL - 

OAB:10148/MT, DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS - 

OAB:8.874-B/MT, EVERTON BENEDITO DOS ANJOS - OAB:12.464-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO T. ALMEIDA DA 

SILVA - OAB:4677/MT, MAURÍCIO AUDE - OAB:4.667-O/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.Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, 

CONDENO a parte Requerente 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, §§ 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.: 1016386 Nr: 30288-97.2015.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTRUTEC ENGENHARIA LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSORCIO ENGETUC, TUCUMANN 

ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA, ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA COCCO BUSANELLO 

URCINO - OAB:10.970, REINALDO CELSO BIGNARDI - OAB:3.561-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELIO LUCAS MILANO - 

OAB:24580

 Vistos etc.

Intime-se a exequente a fim de que apresente a matrícula atualizada do 

imóvel indicado a penhora, bem como para que informe se o crédito se 

encontra habilitado no juízo da recuperação judicial da executada, no 

prazo de 30 (trinta) dias.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 17981 Nr: 12180-11.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO DAS ESCOLAS SUPERIORES DE CUIABÁ - UNIC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELVIRA MARIA COSTA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, ANDREA C. MAURO MARTINS - 

OAB:6.155/MT, JANAINA GOMES DA SILVA - OAB:10.384-B, NORMA 

SUELI DE CAIRES GALINDO - OAB:6.524-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDA DE CASTRO 

MARTINS - OAB:7453/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CAROLINE PEREIRA 

MALTA, para devolução dos autos nº 12180-11.2001.811.0041, Protocolo 

17981, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 256409 Nr: 19758-49.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILTON ILDEFONSO LOCATELI CAMARA, MARIA 

PESSOA DOS SANTOS, MARCOS AURÉLIO DE OLIVEIRA BISPO, 

ANTONIO PEREIRA LEITE, ABILIO ANTONIO DA SILVA, ADEIL JOSÉ DE 

FREITAS, BENEDITO SANTANA DA SILVA, CAMILO LOPES DA COSTA, 

MIGUEL ESPINDOLA DOS SANTOS, ARMANDO MARQUES DE ABREU, 

NOEL VENANCIO DE ANDRADE, MANOEL CLEMENTE LADISLAU, 

JOAQUIM PEREIRA LEITE, WALDEMIRO SIMÕES DE SOUZA, JOÃO 

BATISTA MAIA, EDMAR NORBERTO DA SILVA, LEONEL DA SILVA LIMA, 

CÍCERO DOS SANTOS, ANTONIO DE OLIVEIRA CAVALCANTE, MANOEL 

ALVES PEREIRA, DEMIVALDO CAMARGO DE ALMEIDA, LUIZ LIUTARO 

ABE, HÉLIO JOSÉ DE SOUZA, SIBALDO FERREIRA BARBOSA, ALMIR 

JOSE DE LIMA, JUVENAL CELESTINO DA COSTA, LUIS ANTONIO DE 

SOUZA, VALDIR BATISTA PEREIRA, DURVAL ALVES FERRREIRA, 

DAGOBERTO CAMARGO DE ALMEIDA, JÚLIO PEREIRA DA SILVA, 

PEDROLINA DA SILVA, PERCILIO JOÃO DE SOUZA, EZEQUIAS DE 

OLIVEIRA PINTO, MARA ALICE TAVARES DA SILVA, MARLENE SOUZA 

LADISLAU, ISABEL BEZERRA DA COSTA, BRASILINA MARQUES DA 

SILVA, RENIDE PEDROSA DA SILVA, MIRA ROSA DE OLIVEIRA, MARIA 

APARECIDA DA SILVA, MARIA DE FÁTIMA DE ARAÚJO OLIVEIRA, 

MARILZA SOUZA LADISLAU, MARIA DJANETE DA SILVA E SILVA, 

JUDITH NUNES DE OLIVEIRA, MARLUCI SOUZA LADISLAU, ZÉLIA 

PESSOA DOS SANTOS, JOVELINA MARQUES DA SILVA, JOÃO BATISTA 

SILVEIRA DE AVILA, VANDERLEI FERREIRA DA COSTA, WALDEMIR 

CARLOS PEDRO, LINO DA SILVA PEDROSO, ANTONIO JUVINO DA SILVA, 

JOSABETH ALEXANDRINA LEITE DE ALMEIDA, JOENIL RIBEIRO TAQUES, 

LEUZIMAR SILVA PARENTE, SELMA ANZIL DA SILVA, SINVAL DOS 

SANTOS, ROBERTO BATISTA DA CRUZ, ADEMIR PEREIRA DA SILVA, 

DENIL FERREIRA DE ARAUJO, CERÍCIO PEDRO DE PAULA, SEBASTIÃO 

CECÍLIO DA SILVA, LUCIENE APARECIDA DE ARAUJO, RAIMUNDO 

NONATO DE LUCENA, FRANCISCO PAZ DE ARAÚJO, ANTONIO GOMES 

LIMA, ANTONIO JOSÉ DA SILVA, JOÃO MARIA DE OLIVEIRA, SATURNINO 

MILITINO DE SANTANA, ADÃO BENEDITO CECÍLIO DA SILVA, ALCIDES 

RONDON FIGUEIREDO, URBANO CAMPOS ALVES, MAFALDA PAULINA 

DA CONCEIÇÃO, GIOVALDO TAVARES DA SILVA, EVANDRO ALBINO 

PEREIRA, PAULO APARECIDO GICOS, ELIEL DE AGUIAR, JAIRO 

NOGUEIRA NEPONOCENO, MILTON RAMOS DE SOUZA, LINO RAMOS DE 

SOUZA, JOÃO APARECIDO DE CARVALHO, HONORATO NORBERTO DA 

SILVA, SEVERINO VIEIRA DA CUNHA, RAUL BARCELLOS MAIA, FÁTIMA 

LOPES DOS SANTOS, EURONDINO DE CAMPOS LACERDA, BENEDITO 

VIEIRA DA CUNHA, FELIX RUFINO DA SILVA, EVANILDES GONÇALVES 

ALVES DA SILVA, MARLENE MADALENA PACHECO, LILINA DE SOUZA 

SILVA, NIVALDO DA ROCHA RAMOS, ESPÓLIO DE GONÇALO PEREIRA 

DE SOUZA, RAMÃO ORTIZ, VITORINA FERREIRA DA SILVA, EDGAR 

NUNES PEREIRA, ARCIVAL LOCATELI CAMARA, ORDILEI BRIZOLA DOS 

SANTOS, DOMINGAS BOM DESPACHO DE ALMEIDA, SEBASTIÃO 

FERREIRA DE ARRUDA, NOEMI ALVES DOS SANTOS, SEBASTIAO DE 

MATOS FILHO, NARCISO LEANDRO VIEIRA, ALTINO CECILIO DE 

OLIVEIRA, NEUSA LOPES DA SILVA, NEZIA DE LARA CUNHA, EROTIDES 

RAMOS DA GUIA MACEDO, OZENY DIAS DA SILVA, ISABEL MERCEDES 

SOUZA, ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES DO P. A . 

RENASCER -, RONIVON NUNES FRAZÃO, VERONICA ANZIL, SIRLEY 

ANZIL DA SILVA

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

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MENDES MULLER AFFI - 

OAB:9022

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A

 Vistos etc.

Trata-se de pedido para instauração da fase de cumprimento de sentença 

em razão dos honorários sucumbenciais.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o feito tramitou sob o 

benefício da assistência judiciária gratuita.

Dessa forma, nos termos do art. 98, §3º do CPC, a parte beneficiária da 

justiça gratuita ficará isenta do pagamento das custas e honorários 

advocatícios arbitrados em sentença até que possa fazê-lo sem prejuízo 

do seu sustento e de sua família.

Ademais, dispõe o artigo 783 do CPC que a execução de título deverá se 

fundar em título certo, líquido e exigível. Portanto, como a parte devedora é 

beneficiária da gratuidade de justiça e não há nos autos documentos que 

comprovem a alteração da sua capacidade financeira que a torne capaz 

de arcar com os encargos sucumbenciais sem prejuízo do sustento 

próprio e familiar, incabível a instauração da fase executiva, porquanto a 

exigibilidade do título judicial restou sobrestada.

 Dessa forma, INDEFIRO o petitório inaugural da fase de cumprimento de 

sentença, nos termos do artigo 783 do CPC c/c artigos 98, §3º também do 

CPC.

 Intimem-se.

Nada mais sendo requerido, arquive-se os autos com as baixas de estilo e 

formalidades legais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 346935 Nr: 17110-28.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERREIRA FOTO E VIDEO LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELLES DE OLIVEIRA CRUZ VERONEZI, THAILI 

MARIA DA CUNHA CARVALHO, SUZZI MARIA DA CUNHA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA ARAUJO DE 

CARVALHO SILVA - OAB:12254, VICTOR HUMBERTO MAIZMAN - 

OAB:4.501/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO CORREA DE OLIVEIRA 

- OAB:2951, CELSO CORREA DE OLIVEIRA - OAB:7344, CELSO 

CORRÊA DE OLIVEIRA - OAB:7344/MT, Fábio Arthur da Rocha Capilé 

- OAB:6.187/MT

 Vistos etc.

Elaborado o cálculo, as partes foram intimadas a manifestação, tendo a 

executada manifestado concordância, enquanto a parte exequente se 

quedou inerte.

Posto isso, diante da ausência de discordância das partes, HOMOLOGO o 

cálculo da contadoria do juízo e determino a intimação da executada para 

que efetue o pagamento do débito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de execução forçada.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 340774 Nr: 10978-52.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A MARTIS E SOUZA - ME, CID IMÓVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAGLIARINI & MENDONÇA LTDA-ME, ARTHUR 

ALVES NASCIMENTO DE MENDONÇA, LILIAN VANESSA MENDONÇA 

PAGLIARINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LILIAN V. M. PAGLIARINI E 

SOUZA - OAB:8400 -MT

 Vistos etc.

Intime-se o exequente a fim de que apresente memória de cálculo, após 

conclusos para análise do petitório de fls.155.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 374772 Nr: 11123-74.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLÁVIO MULLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONDOMAQ MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO NOGARA DE CASTILHO 

- OAB:8250-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODOLFO CORRÊA DA COSTA 

JÚNIOR - OAB:7.554/MT

 Vistos etc.

Considerando que a busca via renajud já foi realizada nos autos e restou 
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infrutífera, intime-se o exequente a fim de que de andamento ao feito com 

efetividade, no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada sendo requerido, restitua-se os autos ao arquivo.

 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.

Em análise aos autos, verifica-se a existência de dois depósitos 

realizados pela parte executada (fls. 116/117 e 129/130).

Instado a se manifestar, o exequente somente considerou o depósito de 

fls. 129/130, não observando o já realizado anteriormente.

Diante estes fatos, torno sem efeito decisão de fls. 137 e DETERMINO a 

remessa dos autos à Contadoria para que seja elaborado cálculo do valor 

devido, devendo este ser atualizado até a data do primeiro pagamento: 

09/11/2017 (fls. 116/117), após, descontado o valor depositado, deve-se 

atualizar o remanescente até a data do segundo pagamento: 16/03/2018 

(fls. 129/130).

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1016999 Nr: 30566-98.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THAIS DA SILVA PRIMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

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

JUNIOR - OAB:16.625-O

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

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Vistos etc.

Dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Cuida-se de processo em fase Cumprimento Sentença

 Às fls. 125/128, foi requerida a instauração da fase de cumprimento de 

sentença.

É publico e notório que a executada se encontra em recuperação judicial.

É o relatório.

Decido.

O § 3º do Artigo 6º da Lei de Recuperação Judicial, dispõe que após 

liquidado o débito no Juízo competente pela ação de conhecimento, o 

crédito será incluído na classe própria da recuperação judicial:

“§ 3o O juiz competente para as ações referidas nos §§ 1o e 2o deste 

artigo poderá determinar a reserva da importância que estimar devida na 

recuperação judicial ou na falência, e, uma vez reconhecido líquido o 

direito, será o crédito incluído na classe própria.”

Nesse sentido já pronunciou a jurisprudência:

 “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

CONTRA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DAS 

AÇÕES DE EXECUÇÃO. CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O PEDIDO DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO JÁ LIQUIDADO DEVERÁ INCLUÍDO NO 

QUADRO GERAL DE CREDORES. INTELIGÊNCIA DO ARTS. 6º, § 3º, DA LEI 

N° 11.101/2005. RECURSO NÃO PROVIDO”. (TJRS - Nº 70049746126 - 

RELATOR(A): DES. NEY WIEDEMANN NETO – J. 30/08/2012).

 Portanto, a parte exequente deve habilitar o valor exigido a título de 

condenação judicial, no grau de preferência que o título couber, no Juízo 

Universal da recuperação judicial.

Posto isso, DETERMINO a expedição de certidão de crédito para que a 

parte exequente providencie a habilitação do crédito no quadro geral de 

credores junto ao Juízo da recuperação judicial.

Após, remetam-se os autos ao arquivo com as baixas e formalidades de 

estilo.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1033327 Nr: 38282-79.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE CUIABA II

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIS NADINE FRANCA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - 

OAB:4705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELIS NADINE FRANCA DE 

SOUZA - OAB:11.527/MT

 Vistos etc.

 Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pelos autores 

às fls. retro.

Analisando o feito, verifica-se que não houve a intimação da parte 

devedora, para cumprimento espontâneo do julgado.

Destarte, transitado em julgado a decisão, determino a intimação da parte 

devedora (nos termos do artigo 513, §2º do CPC), para que no prazo de 

15 (quinze) dias, proceda o pagamento espontâneo da obrigação, sob 

pena de aplicação da multa de 10% e verba honorária, também de 10%, 

sobre o valor do débito prevista no artigo 523, §1º do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1067726 Nr: 54381-27.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LALIANE CAROLINE DO AMARAL SIQUEIRA

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA RICCI FIGUEIREDO 

FERREIRA - OAB:12723/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCEISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:MS 10044, JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:OAB/MT 6197, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT, 

JOSE EDUARDO POLISEL GONÇALVES - OAB:OAB/MT 12.009

 Vistos etc.

Diante do cumprimento voluntário da sentença, intimou-se a parte autora 

para que se manifestasse acerca do pagamento espontâneo realizado 

pela requerida. No entanto, a exequente deixou transcorrer o prazo sem 

manifestação.

Satisfeito o pagamento da quantia reclamada, com fulcro no artigo 924, II 

do Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTO o processo, tendo em 

vista o depósito realizado diretamente na conta dos exequentes.

Após o Trânsito em Julgado, determino o ARQUIVAMENTO do feito com as 

baixas de estilo e formalidades legais.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1098043 Nr: 9709-94.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: POLIANNA CARNEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E 

SANEAMENTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIUSEPPE ZAMPIERI - 

OAB:10603/MT

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

OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT

 Vistos etc.

 Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pelos autores 

às fls. 357/362.

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 
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15 (quinze) dias, proceda o pagamento espontâneo da obrigação, sob 

pena de aplicação da multa de 10% e verba honorária, também de 10%, 

sobre o valor do débito prevista no artigo 523, §1º do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1098743 Nr: 10078-88.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIONICE CANDIDA FORTES LEAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA OLIVEIRA NOVAIS 

CARVALHO - OAB:6801/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-A

 Vistos etc.

Comparece aos autos a parte exequente, às fls. 170, pugnando pela 

extinção do feito, uma vez que o executado cumpriu integralmente com o 

débito.

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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1106404 Nr: 13127-40.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RESIDENCIAL PARK DIPLOMATA, MIRIAM GOMES DA 

SILVA GRAÇAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODIL DE ALMEIDA CAMPOS, THEMIS BOM 

DESPACHO DE LIMA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BÁRBARA DE 

OLIVEIRA SODRÉ - OAB:13.333/MT

 Vistos etc.

 Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pelos autores 

em razão do descumprimento do acordo.

Analisando o feito, verifica-se que não houve a intimação da parte 

devedora, para cumprimento espontâneo do julgado.

Destarte, transitado em julgado a decisão, determino a intimação da parte 

devedora (nos termos do artigo 513, §2º do CPC), para que no prazo de 

15 (quinze) dias, proceda o pagamento espontâneo da obrigação, sob 

pena de aplicação da multa de 10% e verba honorária, também de 10%, 

sobre o valor do débito prevista no artigo 523, §1º do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 873582 Nr: 12275-84.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIOVANNI LAERTI DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CESAR GOMES DO 

CARMO - OAB:16409

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

SILVA - OAB:8.814-A/MT

 Vistos etc.

 Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pela 

seguradora às fls. 167/170, em razão da multa de litigancia de má-fé.

Analisando o feito, verifica-se que não houve a intimação da parte 

devedora, para cumprimento espontâneo do julgado.

Destarte, transitado em julgado a decisão, determino a intimação da parte 

devedora (nos termos do artigo 513, §2º do CPC), para que no prazo de 

15 (quinze) dias, proceda o pagamento espontâneo da obrigação, sob 

pena de aplicação da multa de 10% e verba honorária, também de 10%, 

sobre o valor do débito prevista no artigo 523, §1º do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 859755 Nr: 1562-50.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA COSTA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO GOMES BRESSANE - 

OAB:8.616/MT

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

OAB/MT

 Assim, determino a intimação do exequente, a fim de que atualize o 

cálculo do crédito até a data do ajuizamento da recuperação judicial, 

23/02/2017. Após, em razão do exposto, DETERMINO a expedição de 

certidão de crédito para que a parte exequente providencie a habilitação 

do crédito no quadro geral de credores junto ao Juízo da recuperação 

judicial. Após, remetam-se os autos ao arquivo com as baixas e 

formalidades de estilo. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 818947 Nr: 25241-16.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILENE DA SILVA ARRUDA, EDINEIA DA SILVA 

ARRUDA, EDENILZA DA SILVA ARRUDA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO ALEXANDRE 

CAPISTRANO DE IRINEI SILVA - OAB:OAB/MT 13.823, LUCIMAR 

CRISTINA GIMENEZ CANO - OAB:8506-A/MT

 Diante do exposto, enfrentados as questões trazidas a baila e capazes a 

influir à conclusão, c com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

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$ 

1.000,00 (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.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 Requerida

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 819660 Nr: 25933-15.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PERIMETRAL MECÂNICA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO FRANCISCO DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA KARINE TRAGE 

BELIZÁRIO - OAB:9.106/MT, JULIERME ROMERO - OAB:6240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEMI ALVES DE JESUS - 

OAB:4264/MT

 Vistos etc.

 Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pelos autores 
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às fls. 246/249.

Analisando o feito, verifica-se que não houve a intimação da parte 

devedora, para cumprimento espontâneo do julgado.

Destarte, transitado em julgado a decisão, determino a intimação da parte 

devedora (nos termos do artigo 513, §2º do CPC), para que no prazo de 

15 (quinze) dias, proceda o pagamento espontâneo da obrigação, sob 

pena de aplicação da multa de 10% e verba honorária, também de 10%, 

sobre o valor do débito prevista no artigo 523, §1º do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 827929 Nr: 33789-30.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIO GILIOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VÁRZEA 

GRANDE - UNIVAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉSAR GILIOLI - OAB:6696/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA RONDON 

PESSOA DOS SANTOS - OAB:8700, IZABEL FERREIRA DE SOUZA 

BARBOSA - OAB:17685/O, RUTE PEREIRA - OAB:13191/MT

 Vistos etc.

 Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pelos autores 

às fls. 1208/1210.

Analisando o feito, verifica-se que não houve a intimação da parte 

devedora, para cumprimento espontâneo do julgado.

Destarte, transitado em julgado a decisão, determino a intimação da parte 

devedora (nos termos do artigo 513, §2º do CPC), para que no prazo de 

15 (quinze) dias, proceda o pagamento espontâneo da obrigação, sob 

pena de aplicação da multa de 10% e verba honorária, também de 10%, 

sobre o valor do débito prevista no artigo 523, §1º do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 824876 Nr: 30914-87.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMIR SAUL AMIDEN

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO FABRINNY PIMENTA 

BRAGA - OAB:15866-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Carlos Laurenço - 

OAB:36.814-A/GO, LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENÇO - 

OAB:BA/16.780

 Vistos etc.

Nota-se que até a presente data não foram apresentados em integralidade 

as gravações e os documentos buscados pelo consumidor.

Entretando, em relação às ações cautelares de exibição de documentos, o 

magistrado não pode admitir como verdadeiros os fatos que se pretendia 

fossem provados. O entendimento da Segunda Seção do Superior Tribunal 

de Justiça (STJ) foi tomado durante o julgamento de um recurso submetido 

ao rito da Lei dos Recursos Repetitivos (Lei n. 11.608 /2008) e passa a 

ser aplicado a todos os casos semelhantes que se encontravam 

suspensos no Tribunal.

 A cautelar de exibição cuida da asseguração e não de produção de 

prova, de onde se conclui que a prova só será realmente produzida 

quando admitida como tal no processo principal. Enquanto isso não 

ocorrer, revela o caráter puramente assecuratório, afastada qualquer 

eficácia probatória.

Na ação cautelar de exibição, não cabe aplicar a cominação prevista no 

artigo 400 do CPC , referente à confissão ficta quanto aos fatos 

afirmados, uma vez que ainda não há ação principal em curso e não se 

revela admissível, nesta hipótese, vincular o respectivo órgão judiciário, a 

quem compete a avaliação da prova, com o presumido teor do documento.

Posto isso, exaurida a busca dos documentos no feito, compete a parte 

buscar o seu direito em via ordinária, face o entendimento esboçado pelo 

STJ em sede de repetitivo. Quitado os honorários sucumbencias da fase 

cognitiva, julgo extinto o processo e determino a sua remessa ao arquivo.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 839753 Nr: 44230-70.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRENY ALVES MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GAIA DE SOUZA ARAÚJO 

MENEZES - OAB:20237/MT, JAQUELINE PROENÇA LARRÉA - 

OAB:13.356/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pelos autores 

às fls. 65/68, em razão do descumprimento do acordo homologado nos 

autos,

Analisando o feito, verifica-se que não houve a intimação da parte 

devedora, para cumprimento espontâneo do julgado.

Destarte, transitado em julgado a decisão, determino a intimação da parte 

devedora (nos termos do artigo 513, §2º do CPC), para que no prazo de 

15 (quinze) dias, proceda o pagamento espontâneo da obrigação, sob 

pena de aplicação da multa de 10% e verba honorária, também de 10%, 

sobre o valor do débito prevista no artigo 523, §1º do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 836671 Nr: 41611-70.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TADEU CAMPOS VILELA, SANDRA MARIA DA SILVA 

VILELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOTUFO ENGENHARIA E CONTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELLE RAMIRES PINTO 

COELHO - OAB:9944/MT, REJANE BELUSSI MIRANDA - OAB:7410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MEIRE CORREIA DE SANTANA 

DA COSTA MARQUES - OAB:9995

 Vistos etc.

 Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pelos autores 

às fls. 307/323.

Analisando o feito, verifica-se que não houve a intimação da parte 

devedora, para cumprimento espontâneo do julgado.

Destarte, transitado em julgado a decisão, determino a intimação da parte 

devedora (nos termos do artigo 513, §2º do CPC), para que no prazo de 

15 (quinze) dias, proceda o pagamento espontâneo da obrigação, sob 

pena de aplicação da multa de 10% e verba honorária, também de 10%, 

sobre o valor do débito prevista no artigo 523, §1º do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 838188 Nr: 42901-23.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEYBSON BARROS DE ALMEIDA

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

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANE RODRIGUES BARROS - 

OAB:13028/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 3127-A, OZANA BAPTISTA GUMAO - 

OAB:4062

 Vistos etc.

Vincule-se o valor depositado a este processo.

Defiro o levantamento do valor depositado pela parte executada à petição 

de fls. 211/212, mediante a expedição de alvará em favor da parte 

exequente, conforme pleiteado, na forma estabelecida pelo Provimento nº 

36/2012 - CGJ.

No tocante ao suposto valor remanescente, determino a remessa dos 

autos a contadoria do juízo para o cálculo do crédito exequendo, 
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levando-se em conta a quantia já depositada pela executada às fls. 

211/212.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Cuiabá-MT, 16 de julho de 2018.

Gilberto Lopes Bussiki

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 838814 Nr: 43383-68.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAN TEIXEIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, CELSO 

RODRIGUES SILVA SOROCABA (BRASTEK), BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEYWISON PAULA MORAES - 

OAB:MT 10793-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A/MT, EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT, Tiago Campos Rosa - 

OAB:SP 190.338

 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 buscas 

acima deferida através dos Sistemas Renajud e Infojud. Procedida à 

penhora, intime-se a parte executada para, querendo, oferecer 

manifestação no prazo de 15 (quinze) dias (artigo 475-J, § 1º, CDC). Caso 

a tentativa de localização de bens do executado torne infrutífera intime-se 

a parte exequente, para impulsionar o feito, requerendo o que entender de 

direito no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 910757 Nr: 37381-48.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ PIRES DE MIRANDA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO MODESTO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALEXANDRE 

SCHOFFEN - OAB:10.657/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVARO MARÇAL 

MENDONÇA - OAB:OAB/MT 3247, ELY MARIA DA CRUZ MENDONÇA - 

OAB:2100/MT

 Vistos.

Dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Considerando que a sentença foi cassada em rede recursal, 

determinando-se a intrução processual, DESIGNO o dia , às horas, para 

realização da audiência de Instrução e Julgamento, de acordo com o art. 

357, V, do CPC.

Intimem-se as partes, através de seus procuradores, para indicarem o rol 

de testemunhas a serem ouvidas justificando a pertinência, no prazo de 

15 (quinze) dias antes da realização da audiência, com fundamento no 

artigo 357 § 4º.

Atentem-se as partes quanto ao que prevê a legislação atual, no sentido 

de que os interessados devem trazer, para a audiência prevista, a(s) 

testemunha(s) por ele arrolada(s) (art. 357 § 5º).

A secretaria do juízo somente fará a intimação de forma excepcional e nas 

hipóteses previsto no §4 do artigo 455 do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 903018 Nr: 32105-36.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ALEXANDRE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIÁRIA PAIAGUÁS LTDA, LUMEM 

CONSULTORIA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA, EMIVAG 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS VÁRZEA GRANDE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA DO AMARAL SILVA - 

OAB:14.972 - MT, SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS 

BOAS DE MASCARENHAS - OAB:7.102-B/MT, VÂNILA JUDITH CORREA 

DE MATOS SEGATTO PEREIRA - OAB:24873/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO RODRIGUES 

PEREIRA - OAB:15.259/MT, RODRIGO DAHMER - OAB:7395

 Vistos etc.

 Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pelos autores 

às fls. 302/307.

Analisando o feito, verifica-se que não houve a intimação da parte 

devedora, para cumprimento espontâneo do julgado.

Destarte, transitado em julgado a decisão, determino a intimação da parte 

devedora (nos termos do artigo 513, §2º do CPC), para que no prazo de 

15 (quinze) dias, proceda o pagamento espontâneo da obrigação, sob 

pena de aplicação da multa de 10% e verba honorária, também de 10%, 

sobre o valor do débito prevista no artigo 523, §1º do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 710489 Nr: 3452-29.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILZA FREIRE FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LÉO MORAES NAVARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILENE GALVÃO FERREIRA 

DO VALE - OAB:10.132/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cumpra-se a sentença proferida nos autos, expedindo-se o competente 

mandado conforme informação prestada pelo CRI de fls. 131.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 384084 Nr: 19636-31.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCINEY BENEDITO DE AQUINO

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

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONEI LARA MONTEIRO DA 

SILVA - OAB:16.542-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

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

OAB:5.736/O/MT

 Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte 

requerida, ao pagamento da importância de R$ 5.460,00 (cinco mil 

quatrocentos e sessenta reais), acrescidos de correção monetária pelo 

INPC/IBGE, a partir da data do acidente (29.09.2004) 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 15% do 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 das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 392917 Nr: 28585-44.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECAD ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MS PROMOÇÕES, EVENTOS E PRODUÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ADRIANO BOCALAN - 

OAB:9566/MT, PATRICK ALVES COSTA - OAB:7993-B/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO DA CUNHA 

MACEDO - OAB:8074/MT

 Vistos etc.

 O exequente através do petitório de fl. 265, requer a suspensão do feito, 

desta forma DEFIRO o pedido de suspensão dos autos pelo prazo de 01 

(um) ano nos termos do Art. 921 III e § 2º do CPC.

DETERMINO a remessa dos autos ao arquivo, dando-se baixa no relatório 

estatístico, até ulterior provocação da parte interessada, ou prescrição do 

débito requerido.

Intime-se

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 394221 Nr: 29900-10.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLINDO PASINATO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PEDRO DE CASTRO NETO, LUCIANO 

BORTOLUZZO, METRO 3 COSNTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA

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

SILVA - OAB:4.811/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO PLINIO DE BARROS 

ARAUJO - OAB:2.459/MT, ANTONIO SOARES MONTEIRO - 

OAB:62830/SP, JOÃO LOURENÇO DOS SANTOS - OAB:1059/MT

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pelos autores 

às fls. 171/172.

Diante do transito em julgado da sentença, oficie-se o CRI competente nos 

termos da sentença para desconstituição da penhora.

Analisando o feito, verifica-se que não houve a intimação da parte 

devedora, para cumprimento espontâneo do julgado.

Destarte, transitado em julgado a decisão, determino a intimação da parte 

devedora (nos termos do artigo 513, §2º do CPC), para que no prazo de 

15 (quinze) dias, proceda o pagamento espontâneo da obrigação, sob 

pena de aplicação da multa de 10% e verba honorária, também de 10%, 

sobre o valor do débito prevista no artigo 523, §1º do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 441199 Nr: 17750-60.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES ESTADUAL DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THAIS LAURA UNTAR DE OLIVEIRA AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO CESAR FADUL - 

OAB:4541-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12.770/MT, JOSE KROMINSKI - OAB:OAB/MT 10.896, LUCAS 

BERNARDINO - OAB:12.027, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - 

OAB:11190

 Vistos etc.

Através do petitório de fls. 100/101, pleiteia a parte executada pela 

restituição de prazo para manifestar nos autos, tendo em vista que não 

houve publicação para o patrono constituido nos autos.

Em análise detida dos autos, merece prosperar o pedido de restituição do 

prazo requerida, dessa forma, defiro o pedido e DETERMINO nova 

intimação da executada do decisório de fls. 95/95-verso, restituindo-lhe os 

prazos para manifestação, que contarão a partir da publicação desta 

decisão.

Encaminhe-se novamente o feito a central de conciliação para designação 

de nova data para audiência conciliatória.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 445332 Nr: 20004-06.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ROBERTO VIERIRA DE SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUMBERTO CARLOS GONÇALVES MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE APARECIDA DA 

SILVA - OAB:6467/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO DA SILVA BRITO - 

OAB:3822/MT, ELSON FERNANDES DOS SANTOS - OAB:3342-A

 Vistos etc.

Expeça-se mandado conforme requerido pelo exequente às fls. 205/206.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 408324 Nr: 355-55.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUÁRIA CANTINHO DO CÉU LTDA, KEILA DA 

COSTA CAMPOS ANTUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO 

MUTUO DOS LOJIST VESTUÁRIO E CONFECÇ DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CORBELINO 

BIANCARDINI - OAB:7.341-A, IRINEU PEDRO MUHL - OAB:5719-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6.602/MT, OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - OAB:5.705/MT, 

PAULO INÁCIO HELENE LESSA - OAB:6.571/MT

 Vistos etc.

Proceda-se o desapendamento do feito e remetam-se os autos ao arquivo 

até o impulsionamento da parte interessada, conforme requerido.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 811562 Nr: 18050-17.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO VILA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO NOGUEIRA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO R. BIANCHI - 

OAB:12856, NIVALDO CAREAGA - OAB:6713-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Davi Rodrigues Ribeiro - 

OAB:DF-4830

 Vistos etc.

 Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pelos autores 

às fls. 91/93.

Analisando o feito, verifica-se que não houve a intimação da parte 

devedora, para cumprimento espontâneo do julgado.

Destarte, transitado em julgado a decisão, determino a intimação da parte 

devedora (nos termos do artigo 513, §2º do CPC), para que no prazo de 

15 (quinze) dias, proceda o pagamento espontâneo da obrigação, sob 

pena de aplicação da multa de 10% e verba honorária, também de 10%, 

sobre o valor do débito prevista no artigo 523, §1º do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 797741 Nr: 4122-96.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMERSON DE SOUZA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUDAR SPE2 EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL CANDIDO FARIA - 

OAB:261.519/SP

 Vistos etc.Trata-se de processo em fase de cumprimento de 

sentença.Compareceu a executada ao petitório de fls. 208/234, noticiando 

que se encontra em recuperação judicial, e que o crédito exequente deve 

ser habilitado no juízo da recuperação nos termos do artigo 49 da Lei 

11.101/2005.Em contrapartida há petição dos exequentes requerendo o 

bloqueio via RENAJUD.É o relatório.Decido.O § 3º do Artigo 6º da Lei de 
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Recuperação Judicial, dispõe que após liquidado o débito no Juízo 

competente pela ação de conhecimento, o crédito será incluído na classe 

própria da recuperação judicial:“§ 3o O juiz competente para as ações 

referidas nos §§ 1o e 2o deste artigo poderá determinar a reserva da 

importância que estimar devida na recuperação judicial ou na falência, e, 

uma vez reconhecido líquido o direito, será o crédito incluído na classe 

própria.”Nesse sentido já pronunciou a jurisprudência: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. SEGUROS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA 

EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DAS AÇÕES DE 

EXECUÇÃO. CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. CRÉDITO JÁ LIQUIDADO DEVERÁ INCLUÍDO NO QUADRO 

GERAL DE CREDORES. INTELIGÊNCIA DO ARTS. 6º, § 3º, DA LEI N° 

11.101/2005. RECURSO NÃO PROVIDO”. (TJRS - Nº 70049746126 - 

RELATOR(A): DES. NEY WIEDEMANN NETO – J. 30/08/2012). Portanto, a 

parte exequente deve habilitar o valor exigido a título de condenação 

judicial, no grau de preferência que o título couber, no Juízo Universal da 

recuperação judicial.Ademais, intime-se o exequente a fim de que 

apresente a planilha atualizada do crédito exequendo, até a data do pedido 

de recuperação judicial, conforme o disposto no artigo 9º da Lei n. 

11.101/2005 (sendo este o prazo limite para incidência dos juros e 

atualização monetária incidentes sobre o crédito do autor).Após, em razão 

do exposto, DETERMINO a expedição de certidão de crédito para que a 

parte exequente providencie a habilitação do crédito no quadro geral de 

credores junto ao Juízo da recuperação judicial.Após, remetam-se os 

autos ao arquivo com as baixas e formalidades de estilo.Expeça-se o 

necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 792094 Nr: 46187-43.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA FRANCISCA DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLINICA DE ODONTOLOGIA ORTOPLAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁTILA KLEBER OLIVEIRA 

SILVEIRA - OAB:10464/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NADIA JAOUDAT KHALIL - 

OAB:62577

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ATILA KLEBER 

OLIVEIRA SILVEIRA, para devolução dos autos nº 

46187-43.2012.811.0041, Protocolo 792094, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 793733 Nr: 65-35.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMBARROS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E 

DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA BRASILEIRA DE PETROLEO 

IPIRANGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA LUCIA PEREIRA 

MACIEL SERRA - OAB:7648/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES LUIZ FERREIRA - 

OAB:5477/MT, MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662/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.: 734158 Nr: 30436-50.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELARMIN MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO CAETANO DA ROCHA, MÁRCIO DE 

ALMEIDA RODRIGUES

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

MIRANDA - OAB:9.779/MT, ELARMIM MIRANDA - OAB:1895/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERNAN ESCUDERO 

GUTIERREZ - OAB:4344-A/MT, RONALDO MONTEIRO FEGURI - 

OAB:8328/MT

 Vistos etc.

Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença.

Em exame a demanda, verifica-se após a penhora de bens pertencentes 

ao executado, o exequente pugnou pela sua adjudicação.

Determinada a avaliação dos bens, bem como a intimação do executada 

acerca do pedido este se quedou inerte.

Nota-se que no caso em tela o valor da execução supera o valor dos bens 

penhorados nos autos, no entanto o exequente renuncia ao restante do 

crédito exequendo.

Posto isso, nos termos do artigo 877, lavre-se o auto de adjudicação, 

expedindo-se em seguida a competente carta.

Diante da renúncia do exequente ao valor remanescente da execução, 

JULGO EXTINTO o processo, nos termos do inciso IV do artigo 924 do 

CPC.

Após, remetam-se os autos ao arquivo com as cautelas de praxe.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 740785 Nr: 37533-04.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO RABELO DE MIRANDA, PODIM RENT A CAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOCABEM LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ STUMPF JACOB 

GONÇALVES - OAB:5.362/MT, GLEICE HELLEN COSTA LEITE - 

OAB:OAB/MT 9.475, NILSON PORTELA FERREIRA - OAB:12925/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ STUMPF JACOB 

GONÇALVES - OAB:5.362/MT

 Ante o exposto, considerando os precedentes citados, ARBITRO os 

honorários periciais em R$ 3.000,00 (três mil reais) e, DETERMINO a 

intimação da parte autora para depositá-los, no prazo de 10 (dez) dias, a 

fim de que o feito possa prosseguir, liberando-se cinquenta por cento 

(50%) nos cinco (05) dias que antecedem o início dos trabalhos periciais e 

os outros cinquenta por cento (50%) nos cinco (05) dias após a entrega 

do laudo pericial nos autos (CPC –art. 465, §4º).Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 760903 Nr: 13296-66.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZENA MARIA VELASCO DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMONE SOUZA DE BARROS, BENEDITO 

XAVIER DE SOUZA CORBELINO JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA BRANDÃO CANÇADO 

- OAB:OAB/MT 14488, SAULO RONDON GAHYVA - OAB:13.216/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO XAVIER DE SOUZA 

CORBELINO JUNIOR - OAB:13.591/MT

 Vistos etc.

Cumpra-se o decisório de fls. 854/856, no endereço indicado pelo 

exequente às fls. 868.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 771590 Nr: 24668-12.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELIA REGINA DI PIETRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO DE CARVALHO FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GARCIA DA COSTA - 

OAB:13791/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcio Gley da Silva - 

OAB:13803/MT, PAULO DE BRITO CANDIDO - OAB:2.802/MT

 Vistos etc..
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 Dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Considerando a procedência em sede recursal, expeça-se mandado de 

Adjudicação a CRI competente encaminhando-se cópia do acordão 

exarado nos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1047406 Nr: 45112-61.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELTON DE MELLO LOUZADA, ANA MARIA BEDIM 

LOUZADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO EDUARDO COELHO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RHANDELL BEDIM LOUZADA - 

OAB:9.266/MT, Rhandell Bedim Louzada - OAB:9266

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

OAB:15.388, SILVANA ALVES DE SOUZA - OAB:15374

 Oficie-se ao departamento responsável pela Conta Única do Tribunal de 

Justiça informando sobre a constrição realizada nos autos, fornecendo as 

informações necessárias para a vinculação do valor penhorado nestes 

autos. Caso a penhora torne infrutífera intime-se a exequente, para 

impulsionar o feito, requerendo o que entender de direito no prazo de 05 

(cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1111305 Nr: 15214-66.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIEIRA DE CAMARGO COMÉRCIO DE ARTIGOS 

ESPORTIVOS LTDA-ME E OLIVEIRA LTDA, ALEX FRANCO VIEIRA DE 

CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACADEMIA WC FITNESS LTDA - ME, WENDEL 

CARLOS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO LEONCIO GAIVA 

NETO - OAB:13.537/MT, RUBENS PINTO FIUZA JUNIOR - OAB:15138

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Expeça-se o competente mandado de remoção, conforme já determinado 

às fls. 72/75, bem como intime-se o executado acerca do pedido de 

adjudicação formulado pelo exequente.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 726138 Nr: 21911-79.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: D. J. D. - FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C.B.P. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PÃES 

CONGELADOS LTDA., DALMECIR CALLEGARO, MARGARETH GLIRALDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRÃO - 

OAB:4632/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA GASPAR NOBREGA 

- OAB:6211, ROBERTO CARLOS RIBEIRO MOURÃO - OAB:13.258

 Vistos etc.

Às fls. 166/167, 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, determino a 

SUSPENSÃO do feito até o cumprimento integral da obrigação.

DETERMINO o recolhimento do mandado de Intimação - Adjudicação de fls. 

165.

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.: 425917 Nr: 9059-57.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO HENRIQUE BURIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI VIEIRA CHAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELITO LILIANO BERNARDI - 

OAB:MT/7008-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de execução que tramita desde 2010, sem que o exequente 

consiga satisfazer o seu crédito.

O juízo ainda não se encontra garantido, posto isso, intime-se o exequente 

para que de andamento ao feito com efetividade e indique bens a penhora 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 857095 Nr: 59341-94.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUFFET LEILA MALOUF LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BETELL LEONARDO SANTA CECILIA FONTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO T. ALMEIDA DA 

SILVA - OAB:4677/MT, MAURÍCIO AUDE - OAB:4.667-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJANGO RIBER OLIVEIRA 

CAMPOS - OAB:8.874-B/MT, EVERTON BENEDITO DOS ANJOS - 

OAB:12.464-A/MT, FRANCISCO PEDRO BEZERRA CRUZ JUNIOR - 

OAB:17.801/MT

 Vistos etc.

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por BUFFET LEILA 

MALOUF LTDA em face de BETELL LEONARDO SANTA CECILIA FONTES, 

objetivando o recebimento de um crédito proveniente de contrato de 

prestação de serviços, em especial a cláusula 3.2, que alega ter sido 

descumprida pelo executado.

A parte executada comparece aos autos informando que o débito ora 

cobrado é de legitimidade de terceiro, que não o ora exequente, não 

podendo subsistir tal cobrança ante a manifesta ilegitimidade para 

postular.

Pois bem.

Verifica-se que o crédito debatido nestes autos foram declarados 

inexistentes em análise aos embargos à execução, de modo que não há 

título hábil para embasar a presente ação, devendo ser julgada extinta a 

execução.

Não havendo título, JULGO EXTINTA a presente execução, com resolução 

do mérito, nos termos dos artigos 485, IV e 924, III, do Código de Processo 

Civil.

Custas e despesas processuais se houverem por conta do exequente.

Fixo a verba honorária em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), já se 

fazendo observar a regra do artigo 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo 

Civil.

P.R.I.

Com o trânsito em julgado, arquive-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.: 355884 Nr: 26273-32.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO JOSÉ VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDBERTO DO NASCIMENTO

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

COSTA ZANATA - OAB:13.335/MT, Maria Izabel da Silva Costa - 

OAB:12.950

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL WINCK DO 
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NASCIMENTO - OAB:19119

 Vistos etc.

Intime-se o exequente a fim de que comprove a averbação da penhora a 

margem da matricula, colacionando aos autos o documento comprobatório.

Expeça-se mandado de intimação do executado e conjuge se caso for 

acerca da avaliação e penhora.

Após conclusos para análise do pedido de praceamento.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 338391 Nr: 8987-41.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROYAL FOMENTO MERCANTIL E COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FEDERAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, 

ADEMIR BELO GALINDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA FABIOLA PADILHA DIAS 

- OAB:11256-O, REINALDO CELSO BIGNARDI - OAB:3561-A

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

OAB:9368, ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, 

NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - OAB:6.524-B/MT

 Vistos etc.

INDEFIRO o pedido de fls. 306/307, uma vez que consoante a certidão do 

meirinho, incompatível/desnecessário o reforno policial.

Intime-se o exequente.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1073244 Nr: 56738-77.2015.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

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

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO FERREIRA BOMFIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRMAOS FRAPORTI LTDA, JOSE ROQUE 

FRAPORTI, LUIS CARLOS FRAPORTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX ANDRÉ FÚRIA VIANNA - 

OAB:7433/MT, GILBERTO GONÇALO GOMES DA SILVA JÚNIOR - 

OAB:7.940/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa forma, diante das informações quanto a dificuldade do 

cumprimento da ordem judicial, autorizo o arrombamento e auxilio de força 

policial, se necessário, a fim de dar fiel cumprimento a ordem de 

constatação, devendo a medida ser cumprida com toda a cautela que se 

fizer necessária, isto é dando-se obediência, ao disposto no art. 5º, inciso 

XI da CF (cumprimento durante o dia, por ordem judicial), bem como 

exigibilidade da inafastabilidade (art. 5º. Inciso XXXV da CF), atentar-se 

evitar penhora de bens de terceiro.A medida deverá ser cumprida com 

diligências de dois (02) Oficiais de Justiça, acompanhado de duas 

testemunhas, os quais deverão descrever minuciosamente dos objetos 

encontrados no interior do imóvel, de propriedade da parte executada 

nomeando o exequente com fiel depositário, cabendo, ainda, aos 

executores da Ordem Judicial todo o cuidado que se poderia exigir em 

situações desta natureza, evitando-se tanto quanto possível o conflito ou 

a contenda física, bem como devendo recair a penhora apenas em bens 

não essenciais.Autorizo, ainda, os benefícios do art. 214, I, do CPC, caso 

necessário ao cumprimento da medida.Caso haja necessidade de reforço 

com Policiais Militares especialmente treinados, requisite-se mediante 

Ofício ao Comando da Polícia Militar desta Comarca seja realizado o estudo 

da situação e indicado os recursos mínimos necessários para a execução 

da Ordem Judicial no menor espaço de tempo possível, tudo em 

conformidade com a Regulamentação levada a termo pela Corregedoria 

Geral da Justiça e Comando Geral da Polícia Militar.Intime-se.Cumpra-se, 

expedido o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 731762 Nr: 27904-06.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACIRA JESUS DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A, BANCO BGN S/A, BANCO 

ITAÚ S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:OAB/MT 12.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA DA PRATO CAMPOS - 

OAB:156.844/SP, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:13.431-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A/MT

 Saldo remanescente, atualizando-se até os depósitos realizados nos 

autos em sede de cumprimento de sentença: Banco BMG de fls. 395/395 - 

Indicado R$ 38.908,79 Banco Cetem de fls. 410/415 - Indicado R$ 

78.414,61 Verificando o contador o valor devido por cada executada. 

Seguidamente, INTIMEM-SE as partes a se manifestarem. Após, 

conclusos. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 850750 Nr: 53776-52.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NYETE CORREA DE SIQUEIRA RIBEIRO

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT

 Vistos etc..

 Dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Considerando a procedência mantida 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.: 301752 Nr: 14161-65.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO 

MINISTÉRIO DA FAZENDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA FLAVIA DURIGÃO, MAGNO RIBEIRO 

TOLEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIVALDA RODRIGUES SILVA - 

OAB:16536/MT, NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES - 

OAB:128341-A, PRISCILA ALVES DO NASCIMENTO - OAB:21042

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Extrai-se da carta precatória juntada aos autos que o requerido apenas 

não foi citato em razão de estar viajando.

Posto isso, expeça-se nova carta precatória para citação do requerido.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 156042 Nr: 9149-75.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE MOACYR DA SILVA, LOIRDES BENEDITA 

DE MORAES E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PECÚLIO ABRAHAM LINCOLN - AMAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFONSO HENRIQUE MAIMONI - 

OAB:2.772-A/MT, ALBERTO BRANDÃO HENRIQUES MAIMONI - 

OAB:7234, ALBERTO MAIMONI - OAB:7234/MT, ANTONIO HELIO 

RODRIGUES DO PRADO FILHO - OAB:MT 7626, CASSIA ADRIANA 

SILVA FORTALEZA - OAB:12908/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dilson Clare Goulart de 

Carvalho - OAB:102024, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - 

OAB:128.341/SP, Ney José Campos - OAB:44243MG, TAISA 

FERNANDES DA SILVA PERES - OAB:OAB/MT 12.815
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 Vistos etc.

 Às fls. 1636/1638 o perito nomeado nos autos, apresentou proposta de 

honorários periciais de R$38.967,72 (trinta e oito mil novecentos e 

sessenta e sete reais e setenta e dois centavos). Após, a patrona dos 

Requerentes apresentou petitório alegando que a proposta de perícia 

apresentada pelo expert nomeado, é elevada, estando fora dos padrões 

previstos. Às fls.1653/1653 o expert manifestou pela manutenção da 

proposta.

 Diante disso, intimem-se a empresa: REAL BRASIL CONSULTORIA, 

sediada na Av. Rubens de Mendonça, n. 1856, SL 408, Bosque da Saúde, 

Cuiabá-MT, Cep 78050-000, Fone (65) 3052.7636, bem como o perito 

ROGÉRIO RODRIGUES GUILHERME, perito contábil, graduado em Ciências 

Contábeis e Direito, domiciliado na Rua N, Quadra 09, n.º 012, Bairro Miguel 

Sutil, Cuiabá-MT, telefone: (65) 3642-2921 e - CARLOS ALBERTO PIEPER 

ESPINOLA, Perito Atuário, Endereço: Avenida São Sebastião, 3198, Bairro 

Goiabeiras, Cuiabá – MT, Fone: (65) 3023-6634, Email: 

atuários@espinola.adv.br, para apresentarem proposta de honorários, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Após conceda-se vistas à parte requerente.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 73941 Nr: 2130-38.1992.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE CLÓVIS RODRIGO DO VALE, CLAUDIO 

JOSÉ DE ASSIS FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COPACEL S/A COMERCIAL PARANAENSE DE 

CEREAIS, DIANOR JACO RIEDI, LACY JACO RIEDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO JOSÉ DE ASSIS FILHO - 

OAB:9252

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ONOFRE RONCATO - 

OAB:2147/MT

 Vistos etc.

Diante da certidão de decurso de prazo de fls. Retro, expeça alvará de 

levantamento conforme requerido pelo exequente de fls 557/558, após 

transcorrido o prazo recursal, nos termos do Provimento 68/2018-CNJ.

Intime-se o exequente para requerer o que entender de direito no prazo de 

05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 974371 Nr: 11325-41.2015.811.0041

 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: VERONICE ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMANOEL ELIAS FARIA SILVA, KATIA INEZ 

DO CARMO, MARIA ZULEIDE FONSECA DA SILVA, HELIO SILVA 

FONSECA, ELIZANGELA ALVES DE QUEROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO DIAS CORREA - 

OAB:11583

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO DIAS CORREA - 

OAB:11.583

 Posto isso, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita e DETERMINO a 

intimação da parte autora para recolher as custas processuais iniciais no 

prazo de 15 dias, bem como regularizar a sua representação processual, 

sob pena de não conhecimento da reconvenção e revelia.Decorrido o 

p r a z o  a c i m a  m e n c i o n a d o ,  v o l t e m - m e  o s  a u t o s 

conclusos.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 818769 Nr: 25088-80.2013.811.0041

 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: ANDERSON POIARES RAFFA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO TRANSPORTES, NOBRE SEGURADORA 

DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILA MARIA DE ALMEIDA - 

OAB:9.235/MT, LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - OAB:15.488/MT, VITOR 

ALMEIDA SILVA - OAB:14252/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITALLO GUSTAVO DE 

ALMEIDA LEITE - OAB:7413, Lucineide Maria de almeida - 

OAB:OAB/SP 72.973, LUDIMILA PAULA PEREIRA - OAB:14803/MT, 

MARCOS MARTINHO AVALLONE PIRES - OAB:4.626, MARIA EMÍLIA 

GONÇALVES DE RUEDA - OAB:23748/PE

 Vistos etc.

Diante da ausência do pagamento dos honorários periciais, julgo preclusa 

a produção da prova pericial, intime-se as partes para que apresentem os 

memorais no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias para cada.

Após, volvam os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 824969 Nr: 31001-43.2013.811.0041

 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: PLÍNIO GARCIA DE GODOY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEILSON CARVALHO SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSSELO FRANSOSI - 

OAB:6222/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HÉLIO MACHADO COSTA 

JÚNIOR - OAB:5682/O

 Vistos etc.

Verifica-se que determinada a produção da prova testemunhal, a parte 

requerida deixou de retirar a carta precatória para oitiva de testemunha 

arrolada, consoante a certidão de decurso de prazo de fls. retro.

Posto isso, julgo preclusa a produção da prova e determino a intimação 

das parte para apresentação dos memoriais no prazo sucessivo de 15 

(quinze) dias para cada, iniciando-se pelo autor.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 881946 Nr: 17985-85.2014.811.0041

 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: IRANA FREITAS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NADIR CASTRO E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Expeça-se mandado de citação para o endereço da busca INFOJUD de fls. 

80.

Caso a diligência acima resulte negativas, desde já passo à análise do 

pedido de fls. 82.

Analisando a exordial, constatou-se que a parte requerida não foi citada 

até o presente momento, pois conforme correspondências juntadas aos 

autos.

Procedeu-se a intimação da parte autora para manifestação, e esta 

manifestando requereu a citação por edital.

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.

Transcorrido in albis o prazo da citação sem a parte demandada se 

manifestar, desde já, em atendimento ao princípio do contraditório, nomeio 
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o Núcleo de Pratica Jurídica da UNIRONDON 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.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1081125 Nr: 2066-85.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURILIO RODRIGUES DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ JOÃO VITALIANO COELHO 

- OAB:18.440/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 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$ 1.300,00 (mil e trezentos 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1157022 Nr: 34684-83.2016.811.0041

 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: SISANE VANZELLA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIUS DELBONI DE ANDRADE - 

OAB:12.573/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:21.387/B, ROMEU DE AQUINO NUNES - 

OAB:3.770/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 

PROCEDENTE os pedidos contidos na inicial desta Ação de Arbitramento 

de Honorários Advocatícios, proposta por SISANE VANZELLA em face do 

BANCO DO BRASIL S/A, para CONDENAR o réu ao pagamento de R$ 

10.000,00 (dez 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 R$ 2.500,00 

(dois mil e quinhentos 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 trinta (30) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1143412 Nr: 28858-76.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREIA GENTIL BONFANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA FERREIRA - 

OAB:14341

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL AUGUSTO DE 

FIGUEIREDO COELHO - OAB:4.937/MT

 Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial com resolução 

do mérito, para CONDENAR a parte requerida a pagar à autora, a título de 

indenização por danos materiais o importe de R$ 2.202,00 (dois mil 

duzentos e dois reais), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês 

desde a citação e correção monetária pelo índice do INPC/IBGE a partir da 

data do efetivo dano, e a título de danos morais o valor de R$ 10.000,00 

(Dez mil reais), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês e 

correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir desta data.Considerando 

que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO a parte Requerida 

ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, que 

fixo em R$ 3.000,00 (Três mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do 

CPC.P.R.I.Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1159986 Nr: 35925-92.2016.811.0041

 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: MARCIO DE LARA

 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: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 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$ 2.531,50 (dois mil quinhentos e trinta e um 

reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção monetária pelo 

INPC/IBGE, a partir da data do acidente (09.08.2015) e juros de mora de 

1% ao mês, desde a citação.Considerando que a medida adquiriu caráter 

contencioso, CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 

(mil e trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do 

CPC.P.R.I.Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1032048 Nr: 37745-83.2015.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LUIZ FUJIWARA, IVAN CARLOS DE 

OLIVEIRA, TRIADE ATACADO E VAREJO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Diante do ofício de fls. 39, nomeio o Núcleo de pratica jurídica da 

UNIRONDON, para funcionar nestes autos como curador especial dos 

requeridos.

Intime-se o curador.

Cumpra-se.

Decisão

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030631/7/2018 Página 117 de 442



Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1023299-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA TOMAZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1023299-53.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

MARCIA TOMAZ REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 

Trata-se 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. Dá análise da missiva, nota-se que se faz oriunda de ação 

nitidamente de competência oriunda das Varas de Fazenda Pública, tendo 

em vista que o Estado figura no polo passivo. A resolução 

supramencionada atribuiu às Varas Especializadas de Fazenda Pública a 

competência dos processos decorrentes de feitos em geral da Fazenda 

Estadual e cartas precatórias de sua competência. O artigo 1º da 

Resolução nº 11/2017/TP estabelece: “Art. 1º - Processar e julgar os 

feitos em geral da Fazenda Estadual e Municipal, bem como as cartas 

precatórias cíveis de sua competência, mediante distribuição alternada e 

igualitária com as 2ª, 3ª, 4ª e 5ª Varas Esp. da Fazenda Pública. Portanto, 

com fundamento no artigo 1º da Resolução nº 11/2017/TP, conheço a 

incompetência deste juízo e DECLINO, ex officio, a competência 

jurisdicional para conhecer, processar a presente ação, em favor de uma 

das Varas de Fazenda Pública desta Comarca de Cuiabá/MT, para onde 

determino a remessa deste feito. Anote-se, inclusive na distribuição, 

intimando-se as partes. Intime-se. Cumpra-se. Gilberto Lopes Bussiki Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022737-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATA NOGUEIRA DE LIMA MIRANDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1022737-44.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A EXECUTADO: RENATA NOGUEIRA DE 

LIMA MIRANDA Vistos etc. No caso em tela pretende a parte exequente o 

recebimento de valores decorrentes de cédula de crédito bancário. O 

Provimento nº 004/2008/CM, criou a 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Vara com competência 

exclusiva em direito bancário, conforme artigo 1º, inciso I, verbis: “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.” Mas adiante no §1º 

prevê que as ações oriundas de financiamento devem tramitar nas 

referidas varas, vejamos: “§ 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.” A norma acima transcrita prescreve, às 

expressas, que é competência do juízo especializado bancário o 

julgamento de ações oriundas de CÉDULA DE CRÉDITO. Pelo acima 

exposto, vê-se que o Provimento nº 04/2008/CM, fixou especificamente, 

que a Vara Especializada em Direito Bancário é competente para 

processar e julgar entre outras ações, aquelas decorrentes de cédulas de 

crédito. Nesse sentido já pronunciou a jurisprudência: “CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE EXECUÇÃO - LIDE DE 

NATUREZA BANCÁRIA - COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO E 

JULGAMENTO - JUÍZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DA CAPITAL - APLICABILIDADE DO ARTIGO 1º, I, § 1º DO 

PROVIMENTO Nº 04/08/CM - CONFLITO PROCEDENTE. Compete a Vara 

Especializada de Direito Bancário processar e julgar Ação de Execução, 

conforme previsão contida no artigo 1º, §1º do Provimento n.º 04/2008 do 

Conselho da Magistratura deste Sodalício.” (TJMT - CC 152848/2014, 

DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, SEGUNDA 

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 05/03/2015, Publicado no DJE 10/03/2015) destaquei. “APELAÇÃO 

CÍVEL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E 

HIPOTECÁRIA. MATÉRIA QUE NÃO DIZ RESPEITO A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL, CONSÓRCIO E DEMAIS CONTRATOS GARANTIDOS COM 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPETÊNCIA AFETA ÀS CÂMARAS 

ESPECIALIZADAS EM DIREITO BANCÁRIO. PRECEDENTES DESTA CORTE. 

RECURSO NÃO CONHECIDO COM DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO”. 

(TJPR - 18ª C.Cível - AC - 1014834-6 - Barracão - Rel.: Maria Roseli 

Guiessmann - Unânime - - J. 24.09.2014) destaquei. No caso em tela o 

pedido possui natureza tipicamente bancária, de modo que a competência 

para seu processamento é exclusiva de uma das Varas Bancárias desta 

Comarca. 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. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 30 de 

julho de 2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

10ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017822-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON JORGE WITCZAK (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017822-83.2017.8.11.0041. AUTOR: 

JEFFERSON JORGE WITCZAK RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. JEFFERSON JORGE WITCZAK, qualificado nos 

autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de 

trânsito em 10/04/2017, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do 

seguro obrigatório, acrescidos de juros legais, mais a correção monetária 

de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao 

pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo alegado, preliminarmente, a necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, falta do interesse de agir pela 

necessidade de prévio pedido administrativo, princípio da causalidade e a 

sucumbência autoral, pendência documental, ausência de documentos 

indispensáveis a propositura da ação, bem como ausência de 

pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo devido comprovante de residência apresentado estar em nome 

de terceiro. No mérito alega ausência do boletim de ocorrência, 

inexistência de provas da invalidez, discorre sobre os valores da 

indenização e pagamento proporcional a lesão, manifesta acerca do laudo 

pericial, constitucionalidade das alterações na lei do seguro DPVAT, 

inaplicabilidade da inversão com base no CDC aos beneficiários do Seguro 

DPVAT, bem como quanto à correção monetária, aos juros e honorários 
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advocatícios, requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi 

acostada aos autos. Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem 

como o documento de avaliação médica para fins de conciliação e a 

manifestação das partes quanto ao laudo. É o relatório. Decido. A parte 

autora ajuizou a presente ação objetivando a condenação da ré ao 

pagamento do seguro obrigatório – DPVAT, em razão de acidente de 

trânsito em que afirma ter sido vítima em 10/04/2017. Preliminarmente, 

quanto à alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no 

polo passivo da demanda não deve prevalecer, pois é entendimento 

pacífico que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma das 

seguradoras que façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo que 

rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: 

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. INCLUSÃO 

DA SEGURADORA LÍDER. CUMULAÇÃO DE INDENIZAÇÕES. INOVAÇÃO 

PROCESSUAL. 1. Inclusão da Seguradora Líder. A presença da 

Seguradora Líder no pólo passivo da demanda não é obrigatória, sendo 

permitido à vítima do sinistro escolher qualquer seguradora que faça parte 

do consórcio de seguro obrigatório para responder pelo pagamento deste. 

2. Possibilidade de cumulação de indenizações por invalidez, por se tratar 

de acidentes distintos, com lesões e extensões diversas. Ademais, 

cuida-se de inovação processual. PRELIMINAR DESACOLHIDA E APELO 

DESPROVIDO.” (Apelação Cível Nº 70068941764, Quinta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 

29/06/2016). (TJ-RS - AC: 70068941764 RS, Relator: Isabel Dias Almeida, 

Data de Julgamento: 29/06/2016, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 06/07/2016). Quanto à alegação de falta de 

interesse de agir em razão da ausência de pedido administrativo prévio, 

bem como a pendência documental, não prosperam, nos termos do 

entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas. Nesse 

sentido: “RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO – AÇÃO DE COBRANÇA 

– SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – 

PRÉVIA PROPOSITURA DA AÇÃO NO JUIZADO ESPECIAL - AÇÃO 

CONTESTADA - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

DESNECESSIDADE - APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO (RE 

631.240/STF)– AJUSTE DA CONDENAÇÃO AO PREVISTO NA TABELA DA 

SUSEP – NECESSIDADE – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA E 

RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. O anterior ajuizamento de ação no 

Juizado Especial Cível, com a devida citação da parte requerida, cujo 

processo foi extinto sem julgamento de mérito, configura causa 

interruptiva da prescrição. A recente orientação do Supremo Tribunal 

Federal é pela exigibilidade do prévio requerimento administrativo como 

condição para o regular exercício do direito de ação, sem que caracterize 

afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. Contudo, se 

apresentada contestação de mérito, está caracterizado o interesse de agir 

pela resistência à pretensão. (RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712). 

A aplicação da tabela da SUSEP é necessária em todos os sinistros, 

anteriores e posteriores às alterações trazidas pela Lei nº 11.945/2009. 

(Ap 159563/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 03/02/2017) (grifo nosso) 

Muito embora a parte ré tenha arguido como preliminar o princípio da 

causalidade e a sucumbência autoral, verifica-se que a questão não se 

amolda nas hipóteses previstas no artigo 337 do Novo Código de 

Processo Civil, pelo que rejeito a preliminar arguida. A parte ré alega a 

inépcia da petição inicial, sob o argumento de que há ausência de 

documentos indispensáveis à propositura da ação, sem, contudo, 

especificar quais são esses documentos, motivo pelo qual não há como 

este juízo analisar tal pedido. Quanto à ausência de pressuposto de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo por 

comprovante de residência apresentado estar em nome de terceiro, os 

artigos 319 e 320 do Novo Código de Processo Civil (antigo 282 e 283 do 

CPC) estabelecem requisitos necessários à propositura da ação, 

propiciando a regular tramitação, vejamos: “Art. 319. A petição inicial 

indicará: I - o juízo que é dirigida; II - os nomes, prenomes, estado civil, a 

existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no 

Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, 

o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu; III - o 

fato e os fundamentos jurídicos do pedido; IV - o pedido com as suas 

especificações; V - o valor da causa; VI - as provas com que o autor 

pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; VII - a opção do autor 

pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação. § 1° - 

Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, 

na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção. 

§ 2°- A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de 

informações a que se refere o inciso II, for possível a citação do réu. § 3º- 

A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no 

inciso II deste artigo se a obtenção de tais informações tornar impossível 

ou excessivamente oneroso o acesso à justiça. Art. 320. A petição inicial 

será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.” 

Verifica-se como requisito da peça inicial a indicação do domicílio e 

residência da parte sem, contudo, haver qualquer menção à necessidade 

de comprovação de tais dados, como forma inclusive de facilitar o acesso 

à justiça. Ressalte-se que vige o princípio da boa fé quanto ao endereço 

de domicílio informado pela parte postulante, sendo que a demonstração 

de comprovante de endereço, no nome do autor caracteriza excesso de 

formalismo, com potencial risco de afastar a parte de receber a prestação 

jurisdicional pretendida, pelo que afasto a preliminar levantada. Esse é o 

entendimento jurisprudencial: “APELAÇAO CIVEL. SEGUROS. AÇÃO DE 

CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DECISÃO QUE DETERMINA A 

JUNTADA DE CÓPIA DE DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR, DE 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA ATUALIZADO E DE PROCURAÇÃO, COM 

FIRMA RECONHECIDA. DESNECESSIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. 

1.Desnecessidade da juntada do comprovante de residência, uma vez que 

a indicação na inicial é suficiente para o preenchimento do pressuposto 

processual relativo à qualificação da parte, princípio da boa fé. 2. Portanto, 

não há razão jurídica que obrigue a parte a apresentar o comprovante de 

residência original, pois a boa fé quanto à veracidade do teor da 

declaração prestada se presume, aliado ao princípio de prova escrita 

produzido com a cópia trazida ao feito. Presença dos requisitos dos 

artigos 282 e 283 do CPC. 3.A procuração inserta aos autos é suficiente 

para o preenchimento do pressuposto processual relativo à capacidade 

postulatória da parte. 4. Assim, não há a necessidade de ser juntada a 

procuração com firma autenticada ou acompanhada de documento de 

identificação do autor, em que conste sua assinatura. Inteligência do art. 

38 do Código de Processo Civil (...). Dado provimento ao apelo. (Apelação 

Cível Nº 0060499175, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 27/08/2014)(TJ-RS , 

Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Data de Julgamento: 27/08/2014, 

Quinta Câmara Cível) No mérito, a parte ré alega ausência do boletim de 

ocorrência, argumentando que este é um documento fundamental à 

instrução da petição inicial. Entretanto é sabido que o boletim de 

ocorrência não é o único documento hábil a comprovar a ocorrência do 

acidente de trânsito, devendo esse ser corroborado com os demais 

documentos dos autos, o que ocorre no presente caso. Nesse sentido: “O 

Boletim de Ocorrência na Ação de Cobrança de seguro obrigatório DPVAT 

não é indispensável se por outros elementos constantes nos autos for 

possível constatar a ocorrência do acidente que supostamente provocou 

a invalidez permanente da vítima.” (Apelação Cível nº 81546.2010 – 

Relatora: Desª. Clarice Claudino da Silva – 1º.12.2010) “O direito à 

indenização independe da realização do boletim de ocorrência, bastando 

apenas que se prove o acidente e os danos dele decorrentes.” (Apelação 

Cível nº 90481.2010 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 

11.01.2011) Dessa forma, verifica-se que o boletim de atendimento juntado 

aos autos comprova que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 

10/04/2017. A perícia médica judicial realizada concluiu que JEFFERSON 

JORGE WITCZAK apresenta invalidez permanente parcial incompleta do 

membro inferior direito de média intensidade avaliada em 50%; permitindo 

admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados e os 

danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, 

assim como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na 

exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da 

indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 

4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de 

indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas.” (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 
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11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do membro 

inferior direito, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 50% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a 9.450,00 (nove mil quatrocentos e 

cinquenta reais), contudo o autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Com relação aos 

juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece 

a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação”. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

MORTE. COMPROVAÇÃO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. CERTIDÃO DE 

ÓBITO. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. JUROS DE MORA A 

PARTIR DA CITAÇÃO.SÚMULA 426 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE 

REFORMADA. 1- O seguro DPVAT é regulamentado pela Lei nº 

6.194/1974, prevendo em seu art. 5º normas sobre o direito à indenização 

do seguro DPVAT. O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro. 2- Nos termos da Súmula nº 

426 do colendo Superior Tribunal de Justiça, "os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação". 3- Recurso 

p a r c i a l m e n t e  p r o v i d o . ”  ( T J - D F  2 0 1 5 0 1 1 1 1 6 3 5 8 4  

0034201-24.2015.8.07.0001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS 

SANTOS, Data de Julgamento: 30/11/2016, 5ª TURMA CÍVEL, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 31/01/2017 . Pág.: 638/665) No que tange à 

correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde 

a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior 

Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Ressalte-se ainda, que 

a relação havida entre a seguradora demandada e o autor não é de 

consumo, sendo de ordem obrigacional, possuindo regulamentação 

própria, sendo descabida, portanto, a aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor, bem como inversão do ônus da prova. Assim é o 

entendimento jurisprudencial: “Seguro DPVAT - Ação de cobrança – 

Perícia ordenada – Inaplicabilidade do artigo 6º, inciso VIII do CDC – 

Custeio de exame que não pode ser imputado à requerida – Repartição 

entre as partes – Prova requerida por ambas - Recurso provido.” (TJ-SP - 

AI: 22147876020168260000 SP 2214787-60.2016.8.26.0000, Relator: 

Fortes Barbosa, Data de Julgamento: 07/12/2016, 29ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 19/12/2016) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos 

e vinte e cinco reais), equivalente ao valor máximo da indenização 

multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução 

funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido monetariamente 

pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros 

de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré 

também ao pagamento integral das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do art. 85, § 2º, c/c art. 86, parágrafo único, do 

Novo Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 

19 de julho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015130-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA LOUISE DE ALMEIDA MOTTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015130-77.2018.8.11.0041. AUTOR: 

NATALIA LOUISE DE ALMEIDA MOTTA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. A parte autora não cumpriu a Resolução n.º 

04/20126/TP, que acrescenta o artigo 13-A na Resolução n.º 022/2011/TP, 

a qual determina: Art. 13-A. Será de responsabilidade do peticionante a 

classificação e organização dos documentos digitalizados e anexados às 

petições eletrônicas, de forma a facilitar o exame dos autos digitais. § 1º 

Os arquivos a serem juntados aos autos eletrônicos deverão utilizar 

descrição que identifique, resumidamente, os documentos neles contidos 

e, se for o caso, os períodos a que se referem; e, individualmente 

considerados, devem trazer os documentos da mesma espécie, 

ordenados cronologicamente. § 2º O preenchimento dos campos 

“Descrição” e “Tipo de Documento”, exigido pelo Sistema PJe para anexar 

arquivos à respectiva petição, deve guardar correspondência com a 

descrição conferida aos arquivos. § 3º A falta de cumprimento da 

determinação contida no caput ensejará a retirada da visibilidade do 

documento, e em se tratando de petição inicial, será observada a regra 

prevista no art. 321, parágrafo único do CPC. § 4º No caso do parágrafo 

anterior, o juízo fixará prazo para sanar a irregularidade. Assim, intime-se 

a parte requerente para emendar a inicial, no sentido de promover a 

classificação e organização dos documentos anexados, em conformidade 

com a referida resolução, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial. Cumpra-se. Cuiabá, 07 de junho de 2018. Sinii 

Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016857-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEJANANE DA SILVA RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016857-71.2018.8.11.0041. AUTOR: 

DEJANANE DA SILVA RODRIGUES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Visto. Intime-se a parte autora para emendar a inicial, a 

fim de apresentar cópia dos documentos pessoais RG e CPF, 

comprovante de residência e documentos que comprovem fazer jus ao 

benefício da justiça gratuita, como CTPS, holerite, declaração de imposto 

de renda etc., no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do 

pedido. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de junho de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017394-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA MARTELI DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017394-67.2018.8.11.0041. AUTOR: 

ROSA MARTELI DE LIMA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. É entendimento pacífico que para o ajuizamento 

da Ação de Cobrança do Seguro obrigatório DPVAT, exige-se o prévio 

requerimento administrativo, devendo ser trazido aos autos a cópia do 

pedido administrativo, com o indeferimento ou o decurso do prazo de 30 

(trinta) dias sem resposta. Nesse sentido: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. 

MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO 

STF NO RE 631.240-RG. 1. O estabelecimento de condições para o 

exercício do direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso 

ao Poder Judiciário, previsto no art. 5.º, XXXV, da Constituição Federal, 

conforme firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão 

geral reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. 

A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de 

manifestação judiciária do Estado só se caracteriza após o prévio 

requerimento administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento 

das instâncias administrativas. 3. In casu, o acórdão recorrido assentou: 

"2. Inexiste uma das condições da ação, pois que não houve indícios de 

que fora realizado qualquer pedido administrativo perante a Seguradora 

reclamada. 3. Inexiste necessidade do pronunciamento judicial, pois não 

havendo que se falar em pretensão resistida a justificar a propositura da 

presente demanda, não há o interesse de se ingressar com a demanda em 

juízo. (...) (RE 839314, Relator: Min. LUIZ FUX, julgado em 10/10/2014, 

publicado em DJe-202 DIVULG 15/10/2014 PUBLIC 16/10/2014). Ocorre 

que, a parte autora colacionou aos autos documentos que não comprovam 

o ingresso do pedido na via administrativa, embora afirme enfaticamente 

que se trata de negativa de protocolo do sinistro pela Seguradora. Em 

análise a ata notarial juntada aos autos resta evidente que, embora 

anteriormente fosse feito o protocolo de requerimentos administrativos 

perante a citada Seguradora, naquele momento só estavam protocolando 

propostas de seguro, sendo orientada a parte autora a procurar o 

SINCOR-MT (Sindicato dos Corretores de Seguros de Empresas 

Corretoras de Seguros e de Capitalização no Estado de Mato Grosso), 

onde estariam realizando o devido protocolo. Assim, faz-se necessária a 

demonstração do interesse de agir pela parte autora, devendo para tanto, 

ser esgotada a via administrativa, fazendo-se necessária a apresentação 

dos devidos documentos para a correta atuação deste Juízo. Ante o 

exposto, intime-se a parte autora para que apresente, no prazo de 15 

(quinze) dias, cópia do prévio requerimento administrativo com o 

indeferimento ou o decurso do prazo de trinta dias sem resposta, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se o que for necessário e encaminhem-se os 

autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 28 de junho de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017620-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA LETICIA DOS SANTOS GALON (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017620-72.2018.8.11.0041. AUTOR: 

ERICA LETICIA DOS SANTOS GALON RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. É entendimento pacífico que para o 

ajuizamento da Ação de Cobrança do Seguro obrigatório DPVAT, exige-se 

o prévio requerimento administrativo, devendo ser trazido aos autos a 

cópia do pedido administrativo, com o indeferimento ou o decurso do prazo 

de 30 (trinta) dias sem resposta. Nesse sentido: RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA 

PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631.240-RG. 1. O estabelecimento de 

condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio 

do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5.º, XXXV, da 

Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da Corte no 

julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, 

Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar 

a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracteriza 

após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o 

esgotamento das instâncias administrativas. 3. In casu, o acórdão 

recorrido assentou: "2. Inexiste uma das condições da ação, pois que não 

houve indícios de que fora realizado qualquer pedido administrativo 

perante a Seguradora reclamada. 3. Inexiste necessidade do 

pronunciamento judicial, pois não havendo que se falar em pretensão 

resistida a justificar a propositura da presente demanda, não há o 

interesse de se ingressar com a demanda em juízo. (...) (RE 839314, 

Relator: Min. LUIZ FUX, julgado em 10/10/2014, publicado em DJe-202 

DIVULG 15/10/2014 PUBLIC 16/10/2014). Ocorre que, a parte autora 

colacionou aos autos documentos que não comprovam o ingresso do 

pedido na via administrativa, embora afirme enfaticamente que se trata de 

negativa de protocolo do sinistro pela Seguradora. Em análise a ata 

notarial juntada aos autos resta evidente que, embora anteriormente fosse 

feito o protocolo de requerimentos administrativos perante a citada 

Seguradora, naquele momento só estavam protocolando propostas de 

seguro, sendo orientada a parte autora a procurar o SINCOR-MT 

(Sindicato dos Corretores de Seguros de Empresas Corretoras de 

Seguros e de Capitalização no Estado de Mato Grosso), onde estariam 

realizando o devido protocolo. Assim, faz-se necessária a demonstração 

do interesse de agir pela parte autora, devendo para tanto, ser esgotada a 

via administrativa, fazendo-se necessária a apresentação dos devidos 

documentos para a correta atuação deste Juízo. Ante o exposto, intime-se 

a parte autora para que apresente, no prazo de 15 (quinze) dias, cópia do 

prévio requerimento administrativo com o indeferimento ou o decurso do 

prazo de trinta dias sem resposta, sob pena de indeferimento da inicial. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se o que for 

necessário e encaminhem-se os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 28 de junho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017889-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIVANE ROSA DA SILVA LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009409A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017889-14.2018.8.11.0041. AUTOR: 

MARIVANE ROSA DA SILVA LIMA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. É entendimento pacífico que para o ajuizamento 

da Ação de Cobrança do Seguro obrigatório DPVAT, exige-se o prévio 

requerimento administrativo, devendo ser trazido aos autos a cópia do 

pedido administrativo, com o indeferimento ou o decurso do prazo de 30 

(trinta) dias sem resposta. Nesse sentido: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. 

MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO 

STF NO RE 631.240-RG. 1. O estabelecimento de condições para o 

exercício do direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso 

ao Poder Judiciário, previsto no art. 5.º, XXXV, da Constituição Federal, 

conforme firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão 

geral reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. 

A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de 

manifestação judiciária do Estado só se caracteriza após o prévio 

requerimento administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento 

das instâncias administrativas. 3. In casu, o acórdão recorrido assentou: 

"2. Inexiste uma das condições da ação, pois que não houve indícios de 

que fora realizado qualquer pedido administrativo perante a Seguradora 

reclamada. 3. Inexiste necessidade do pronunciamento judicial, pois não 

havendo que se falar em pretensão resistida a justificar a propositura da 

presente demanda, não há o interesse de se ingressar com a demanda em 

juízo. (...) (RE 839314, Relator: Min. LUIZ FUX, julgado em 10/10/2014, 

publicado em DJe-202 DIVULG 15/10/2014 PUBLIC 16/10/2014). Ocorre 

que, a parte autora colacionou aos autos documentos que não comprovam 

o ingresso do pedido na via administrativa, embora afirme enfaticamente 
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que se trata de negativa de protocolo do sinistro pela Seguradora. Em 

análise a ata notarial juntada aos autos resta evidente que, embora 

anteriormente fosse feito o protocolo de requerimentos administrativos 

perante a citada Seguradora, naquele momento só estavam protocolando 

propostas de seguro, sendo orientada a parte autora a procurar o 

SINCOR-MT (Sindicato dos Corretores de Seguros de Empresas 

Corretoras de Seguros e de Capitalização no Estado de Mato Grosso), 

onde estariam realizando o devido protocolo. Assim, faz-se necessária a 

demonstração do interesse de agir pela parte autora, devendo para tanto, 

ser esgotada a via administrativa, fazendo-se necessária a apresentação 

dos devidos documentos para a correta atuação deste Juízo. Ante o 

exposto, intime-se a parte autora para que apresente, no prazo de 15 

(quinze) dias, cópia do prévio requerimento administrativo com o 

indeferimento ou o decurso do prazo de trinta dias sem resposta, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se o que for necessário e encaminhem-se os 

autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 28 de junho de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015812-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERIVALDO ALVES NEIVA SEGUNDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS KENJI TANAKA OAB - MT20773/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo Judicial Eletrônico 1015812-32.2018 Vistos. Seguem as 

informações necessárias ao Recurso de Agravo de Instrumento, nº 

1008230-07.2018.8.11.0000 - 1ª Secretaria da Câmara de Direito Privado, 

interposto por Gerivaldo Alves Neiva Segundo, em desfavor de Iuni Unic 

Educacional Ltda., digitada em impressa em uma lauda, tão somente no 

anverso. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 

Cumpra-se da decisão de Id 14425528, intimando a requerida, 

pessoalmente, para que suspenda toda e qualquer cobrança além 

daquelas que são suportadas pelo contrato de FIES do agravante, que 

cobre 90% (noventa por cento) do valor; se abster de condicionar as 

rematrículas e os aditamentos seguintes até o final do curso, ao 

pagamento dos referidos débitos discutidos neste processo; que se 

abstenha de negativar o nome do autor em razão dos valores discutidos 

na ação de origem; que se abstenha de bloquear os acessos ao sistema 

da instituição, tais como: ambiente virtual de aprendizagem AVA, portal do 

aluno, bem como ao campus universitário em todos os departamentos 

necessários para o curso de medicina, tais como: laboratório, biblioteca, 

salas de estudos, etc. Frequentar aulas, lista de chamada e, 

principalmente, realizar as avaliações nas datas programadas. No mais, 

aguarde-se a audiência designada. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de julho de 

2018. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1023129-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DONIZETE PIMENTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO)

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1023129-81.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: ANTONIO DONIZETE PIMENTA REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Visto. Intime-se a parte 

autora para completar a inicial, a fim de descrever o fato detalhadamente, 

incluindo data, hora, local e dinâmica do acidente, membro lesionado, etc., 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, nos 

termos do artigo 321, parágrafo único do CPC. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 30 

de julho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014537-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA AMORIM 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)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014537-48.2018.8.11.0041. AUTOR: 

MARIA APARECIDA AMORIM SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. A parte autora foi intimada para comprovar 

o ingresso na via administrativa ou o decurso do prazo de resposta, 

entretanto embora tenha peticionado alegando ter comparecido perante a 

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais e essa tenha se recusado a 

protocolar o requerimento administrativo, não há nenhuma comprovação 

do alegado. Sendo assim, intime-se novamente a parte autora para que 

apresente, no prazo de 15 (quinze) dias, cópia do prévio requerimento 

administrativo com o indeferimento ou o decurso do prazo de trinta dias 

sem resposta, sob pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se o que for necessário e 

encaminhem-se os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 

30 de julho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015286-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN JONAS NEVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015286-65.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: WILLIAN JONAS NEVES DA SILVA REQUERIDO: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Visto. 

Intime-se novamente a parte autora para emendar a inicial, a fim de 

apresentar documentos que comprovem fazer jus ao benefício da justiça 

gratuita, como CTPS, holerite, declaração de imposto de renda etc., no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do pedido. 

Cumpra-se. Cuiabá - MT, 30 de julho de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023089-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NADAJA SUDRE ABRAO NASSARDEN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA OAB - MT21195/O-O 

(ADVOGADO)

BRUNA BATTISTELLA OAB - MT0016839A (ADVOGADO)

TALITHA LAILA RIBEIRO OAB - MT0014887A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SHEBLY L M GHO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Intime-se a parte autora para apresentar cálculo do débito com as 

especificações determinadas no parágrafo único do art. 798 do NCPC, no 

prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 30 de julho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABIOA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022999-91.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

MM IMOVEIS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOUZA SILVA OAB - PR92178 (ADVOGADO)

VALDECIR ROMAO JUNIOR OAB - PR85615 (ADVOGADO)

RAFAEL VINICIUS MASSIGNANI OAB - PR31199 (ADVOGADO)

ANGELA MARINA ARSEGO LEITE OAB - PR42036 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PUPIN E CIA LTDA. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Cite-se a parte executada para, no prazo de 03 dias, contado da 

citação (art. 829, CPC), efetuar o pagamento da dívida, dando-lhe ciência 

de que o prazo de 15 dias para oferecimento de embargos será contado, 

conforme o caso, na forma do art. 231 do CPC (art. 915, CPC). 

Cientifique-se a parte devedora de que, no prazo para embargos, 

reconhecendo o crédito da parte exequente, poderá depositar em juízo 

30% do valor da execução (valor principal + custas + honorários) e o 

saldo remanescente, dividir em até 06 vezes, acrescidos de correção 

monetária (INPC) e juros de 1% ao mês (art. 916, CPC). Não sendo 

efetuado o pagamento no prazo de 03 dias, o oficial de justiça deverá 

proceder a penhora de bens e sua avaliação, lavrando-se o respectivo 

auto, com intimação da parte executada (art. 829, § 1º, CPC). Fixo os 

honorários advocatícios em 10 % sobre o valor do débito. No caso de 

integral pagamento no prazo de três dias, a verba honorária será reduzida 

pela metade (art. 827, § 1º, CPC). Cumpra-se. Cuiabá - MT, 30 de julho de 

2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023090-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE DAMACENA NUNES (REQUERENTE)

FREDERICO DIEGO NUNES LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO HENRIQUE COUTINHO DOS SANTOS OAB - MT12882/O 

(ADVOGADO)

ELISSON APARECIDO DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT0012937A-O 

(ADVOGADO)

IZONILDES PIO DA SILVA OAB - MT0006486A-B (ADVOGADO)

AERLISON ALONSO DE SOUZA SILVA OAB - MT23786/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOILSON ANTONIO CORREA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. 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, IRPF, etc., ou recolher as custas iniciais de 

distribuição, no prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento. 

Cumpra-se. Cuiabá, 30 de julho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015370-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS DA SILVA MENDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015370-66.2018.8.11.0041. AUTOR: 

ELIAS DA SILVA MENDES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. É entendimento pacífico que para o ajuizamento 

da Ação de Cobrança do Seguro obrigatório DPVAT, exige-se o prévio 

requerimento administrativo, devendo ser trazido ao processo a cópia do 

pedido administrativo, com o indeferimento ou o decurso do prazo de 30 

(trinta) dias sem resposta. Nesse sentido: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. 

MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO 

STF NO RE 631.240-RG. 1. O estabelecimento de condições para o 

exercício do direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso 

ao Poder Judiciário, previsto no art. 5.º, XXXV, da Constituição Federal, 

conforme firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão 

geral reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. 

A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de 

manifestação judiciária do Estado só se caracteriza após o prévio 

requerimento administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento 

das instâncias administrativas. 3. In casu, o acórdão recorrido assentou: 

"2. Inexiste uma das condições da ação, pois que não houve indícios de 

que fora realizado qualquer pedido administrativo perante a Seguradora 

reclamada. 3. Inexiste necessidade do pronunciamento judicial, pois não 

havendo que se falar em pretensão resistida a justificar a propositura da 

presente demanda, não há o interesse de se ingressar com a demanda em 

juízo. (...) (RE 839314, Relator: Min. LUIZ FUX, julgado em 10/10/2014, 

publicado em DJe-202 DIVULG 15/10/2014 PUBLIC 16/10/2014). Ocorre 

que, a parte autora juntou ao processo apenas informativo da SINCOR 

(Sindicato dos Corretores de Seguros de Empresas Corretoras de 

Seguros e de Capitalização) declarando não mais realizar protocolos 

administrativos e demais atendimentos referentes ao seguro DPVAT, mas 

indicando a Seguradora Líder para tal atendimento, havendo portanto o 

local adequado para o ingresso do pedido administrativo. Assim, faz-se 

necessária a demonstração do interesse de agir pela parte autora, 

fazendo-se necessária a apresentação dos documentos corretos, como a 

tentativa de ingresso, para a correta atuação deste Juízo. Ante o exposto, 

intime-se a parte autora para que apresente, no prazo de 15 (quinze) dias, 

tentativa de ingresso na via administrativa, cópia do prévio requerimento 

administrativo com o indeferimento ou o decurso do prazo de trinta dias 

sem resposta, sob pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se o que for necessário e 

encaminhem-se os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 

30 de julho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015824-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDECIR SANTOS DE ALENCASTRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015824-46.2018.8.11.0041. AUTOR: 

CLAUDECIR SANTOS DE ALENCASTRO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Visto. Defiro o pedido ID 14003252 

para prorrogar o prazo por 30 (trinta) dias, conforme solicitado. Decorrido 

o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se o necessário e 

encaminhem-se os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 30 de julho 

de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017019-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO COSTA BONAFE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017019-66.2018.8.11.0041. AUTOR: 

EVANDRO COSTA BONAFE RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. A parte autora alega ter tentado ingressar com 

pedido administrativo perante o SINCOR-MT (Sindicato dos Corretores de 

Seguros de Empresas Corretoras de Seguros e de Capitalização no 

Estado de Mato Grosso), entretanto é sabido que esta não está mais 

habilitada a receber requerimentos administrativos do seguro obrigatório 
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DPVAT, conforme noticiado pelo próprio sindicato, bem como pela 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT, a qual apresentou 

uma lista com vários locais de atendimento pelo País, havendo portanto 

local adequado para o ingresso do pedido administrativo. Sendo assim, 

intime-se a parte autora para que apresente, no prazo de 15 (quinze) dias, 

cópia do prévio requerimento administrativo com o indeferimento ou o 

decurso do prazo de trinta dias sem resposta, sob pena de indeferimento 

da inicial. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se o 

que for necessário e encaminhem-se os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá - MT, 30 de julho de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017931-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON MESSERSCHMIDT GUERREIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017931-63.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: EDSON MESSERSCHMIDT GUERREIRO REQUERIDO: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Vistos. O documento juntado não é válido a comprovar o ingresso do 

processo na via administrativa, assim intime-se a parte autora para que 

apresente, no prazo de 15 (quinze) dias, cópia do prévio requerimento 

administrativo com o indeferimento ou o decurso do prazo de trinta dias 

sem resposta, sob pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se o que for necessário e 

encaminhem-se os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 

30 de julho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020500-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALDEVINO SANTOS DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT18330/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. 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, IRPF, etc., ou recolher as custas iniciais de 

distribuição, no prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento. 

Cumpra-se. Cuiabá, 30 de julho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012693-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INGRIDI VARGAS GUIMARAES REIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE ALVES DONEGA OAB - MT7467/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo Judicial Eletrônico 1012693-63.2018 Vistos. Seguem as 

informações necessárias ao Recurso de Agravo de Instrumento, nº 

1007568-43.2018.8.11.0000 - 3ª Secretaria da Câmara de Direito Privado, 

interposto por Iuni Unic Educacional Ltda., em desfavor de Ingridi Vargas 

Guimaraes Reis, digitada em impressa em uma lauda, tão somente no 

anverso. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 

No mais, aguarde-se a audiência designada. Cumpra-se. Cuiabá, 30 de 

julho de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1319794 Nr: 13167-51.2018.811.0041

 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: JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO, MÁRCIA 

FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA, LINDEVAL SOARES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO PINHEIRO ESPOSITO, OCIMAR 

CARNEIRO DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12009, THIAGO DE ABREU FERREIRA - 

OAB:5.928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Verifica-se que o autor requereu a distribuição deste processo por 

dependência ao feito de código n. 1152885, que aqui tramita.

 Ocorre que o processo de código 1152885, em trâmite nesta Vara, foi 

sentenciado em 29/05/2018 (andamento sistema Apolo), e este foi 

distribuído apenas em 25/07/2018 (fl. 04).

 Desse modo, não há falar em conexão se um deles já houver sido 

sentenciado, conforme disciplina o §1º do art. 55 do NCPC e Súmula 235 

do STJ , razão pela qual determino a remessa destes autos para a devida 

redistribuição, com as baixas necessárias.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1225123 Nr: 13172-10.2017.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DSS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANIA REGINA MARQUES DA SILVA, MARIA 

MARQUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAJLLA ZANUTTO HAMAD - 

OAB:13.016 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre a 

correspondência devolvida.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1067986 Nr: 54515-54.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAIS CAROLINE TRINDADE DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E 

SANEAMENTO LTDA, EVANDRO LOUREIRO BORBA, EMILIA GLORIA 

REINERS LOUREIRO BORBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEDNEI LIBORIO FELICIANO - 

OAB:7527

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

OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT, LUCAS DIAS DE CAMPOS - OAB:16929, 

ROBERTO DIAS DE CAMPOS FILHO - OAB:15556

 Diante do exposto, e por tudo que dos autos constam, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial 

para:1)Condenar a construtora requerida a indenizar a autora pelos 

prejuízos de ordem moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), 

corrigidos pelo INPC desde o arbitramento (data da sentença - Súmula 362, 

STJ), mais juros legais de 1% ao mês, a partir da citação.2)Condenar a 

construtora requerida a indenizar a autora pelos prejuízos de ordem 

material, com as despesas do aluguel de outro imóvel, incidindo correção 

monetária pelo INPC/IBGE e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir da data do vencimento de cada aluguel, considerando o 
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termo inicial maio de 2015 e termo final a entrega do imóvel ocorrida em 

26.10.2016. O valor do aluguel será o correspondente aos documentos de 

fls. 76/79. Considerando que a autora decaiu de parte mínima do pedido 

condeno a construtora 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.E ainda, por 

acolher a ilegitimidade de parte julgo Extinto o Processo Sem Resolução de 

Mérito, com base no artigo 485, inciso IV do NCPC, com relação aos 

requeridos Evandro Loureiro Borba e Emília Gloria Reiners Loureiro Borba. 

Condeno a autora ao pagamento dos honorários advocatícios ao patrono 

dos requeridos Evandro Loureiro Borba e Emília Gloria Reiners Loureiro 

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

2º, NCPC. Todavia, por ser a autora beneficiária da justiça gratuita, o 

pagamento ficará suspenso (art. 98, § 3º do NCPC).Com o trânsito em 

julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo, após 

arquivem-se os autos.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá, 27 de 

julho de 2018.Sinii Savana Bosse Saboia RibeiroJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1067802 Nr: 54419-39.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CROACIA COMERCIO E LOCADORA DE MAQUINAS 

PARA CONSTRUÇAO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO FERREIRA BLANCO - 

OAB:18.713/MT

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

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na 

exordial por Croácia Comércio e Locadora de Máquinas para Construção 

Ltda - EPP em desfavor de OI S.A, para confirmar a liminar deferida às fls. 

53/54, no sentido de suspender a exigibilidade das cobranças das faturas 

dos meses de setembro, outubro e novembro/2015, bem como as 

subsequentes; que a ré se abstenha de lançar o nome da autora nos 

cadastros dos inadimplentes acerca do débito discutido e que efetue o 

imediato cancelamento do contrato de telefonia.Considerando que a autora 

decaiu em parte mínima do pedido, condeno a ré ao pagamento integral 

das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que 

fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com 

fundamento no artigo 85, § 2º c/c art. 86, parágrafo único, do 

NCPC.Transitada em julgado, arquivem-se os autos, após as baixas e 

anotações pertinentes.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá, 26 de 

julho de 2018.SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1018064 Nr: 30956-68.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITALINO PEREIRA DE MELLO

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

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

OAB: 16.113-O/MT

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

OAB:12.903/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 709860 Nr: 2770-74.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIME SILVA E SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TANIA CRISTINA DE MELLO, BRENO CESAR DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALTER EVANGELISTA DE 

JESUS - OAB:13.932/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MT - OAB:, LEANDRO TAVARES BARROS - OAB:15327/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1045706 Nr: 44251-75.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALERIA UMBELINA MORAES

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

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO THOME DA CRUZ - 

OAB:13257, SIDNEY BERTUCCI - OAB:4319-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127 -A/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1099036 Nr: 10219-10.2016.811.0041

 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: ANDRE PEREIRA 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: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.814-A/MT

 Código 1099036

Vistos,

 Defiro o pedido de fl. 151. Expeça-se alvará em favor da exequente no 

valor depositado nos autos, ARQUIVE-SE o feito com as baixas e 

formalidades de estilo.

Arquive-se com as baixas e anotações de estilo.

 Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 27 de julho 2018.

 Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1173350 Nr: 41432-34.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS NEVES DA SILVA

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

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

JÚNIOR - OAB:10.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Código 1173350

Vistos,

 Defiro o pedido de fl. 222. Expeça-se alvará em favor da exequente no 

valor depositado nos autos, ARQUIVE-SE o feito com as baixas e 

formalidades de estilo.

Arquive-se com as baixas e anotações de estilo.

 Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 27 de julho 2018.

 Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1140774 Nr: 27733-73.2016.811.0041

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030631/7/2018 Página 125 de 442



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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONÃ DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA ALAMINO 

BELLINCANTA - OAB:9333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A

 Código 1140774

Vistos,

 Defiro o pedido de fl. 179. Expeça-se alvará em favor da exequente no 

valor depositado nos autos, ARQUIVE-SE o feito com as baixas e 

formalidades de estilo.

Arquive-se com as baixas e anotações de estilo.

 Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 27 de julho 2018.

 Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1090647 Nr: 6397-13.2016.811.0041

 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: LUCIANA DE CAMPOS SOARES

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

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUCIDES FERREIRA - 

OAB:12.540/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A

 Código 1090647

Vistos,

 Defiro o pedido de fl. 233. Expeça-se alvará em favor da exequente no 

valor depositado nos autos, ARQUIVE-SE o feito com as baixas e 

formalidades de estilo.

Arquive-se com as baixas e anotações de estilo.

 Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 27 de julho 2018.

 Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1114444 Nr: 16486-95.2016.811.0041

 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: GEREMIAS NEVES DA SILVA

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

SEGUROS

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

OAB:11809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Código 1114444

Vistos,

 Defiro o pedido de fls. 140/141. Expeça-se alvará em favor da exequente 

no valor depositado nos autos, ARQUIVE-SE o feito com as baixas e 

formalidades de estilo.

Arquive-se com as baixas e anotações de estilo.

 Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 27 de julho 2018.

 Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 874929 Nr: 13365-30.2014.811.0041

 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: RUBENS CORREIA DA COSTA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Código 874929

Vistos,

 Defiro o pedido de fls. 198/200. Expeça-se alvará em favor da exequente 

no valor depositado nos autos, ARQUIVE-SE o feito com as baixas e 

formalidades de estilo.

Arquive-se com as baixas e anotações de estilo.

 Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 27 de julho 2018.

 Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1114003 Nr: 16328-40.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR MAXIMIANO MATTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SALATIEL DE LIRA MATTOS - 

OAB:12.893/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS LAURENÇO - 

OAB:OAB/BA 16.780

 Código 1114003

Vistos,

 Defiro o pedido de fl. 92. Expeça-se alvará em favor da exequente no 

valor depositado nos autos, ARQUIVE-SE o feito com as baixas e 

formalidades de estilo.

Arquive-se com as baixas e anotações de estilo.

 Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 27 de julho 2018.

 Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1086852 Nr: 4652-95.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JESSER PEREIRA LEITE

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO JOÃO DA SILVA SOITO 

- OAB:114089/RJ, FERNANDO CESAR ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT, 

HENRIQUE ALBERTO FARIA DE MOTTA - OAB:113815RJ, MARCIO 

HENRIQUE PEREIRA CARDOSO - OAB:7.659/MT, PEDRO HENRIQUE 

BANDEIRA SOUSA - OAB:155834

 Código - 1086852

Vistos,

 Expeça-se alvarás conforme pedido de fl.163, para levantamento da 

quantia depositada nos autos.

Diante da satisfação do débito exequendo, JULGO EXTINTO o cumprimento 

de sentença, nos termos dos artigos 513 c/c 924, inciso II, do Novo Código 

de Processo Civil.

Expedido o alvará, ARQUIVE-SE o feito com as baixas e formalidades de 

estilo.

Cumpra-se.

 Cuiabá-MT. 27 de julho de 2018.

 Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 788436 Nr: 42407-95.2012.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO BOSCO FONSECA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVA CASA BAHIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SALATIEL DE LIRA MATTOS - 

OAB:12.893/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DECIO FREIRE - OAB:19376

 Código - 788436

Vistos,

 Expeça-se alvarás conforme pedido de fl.360, para levantamento da 

quantia depositada nos autos.

Diante da satisfação do débito exequendo, JULGO EXTINTO o cumprimento 

de sentença, nos termos dos artigos 513 c/c 924, inciso II, do Novo Código 

de Processo Civil.

Expedido o alvará, ARQUIVE-SE o feito com as baixas e formalidades de 

estilo.

Cumpra-se.

 Cuiabá-MT. 27 de julho de 2018.

 Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1252385 Nr: 21907-32.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HEMERSON MESSIAS VECUNA SIMÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KHÉSIA ADRIANA CAMPOS 

THIMMIG - OAB:10334

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO IBRAHIM CAMPOS - 

OAB:13.296/MT, MARCUS VINICIUS COUTO DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MG 130.693

 Código - 1252385

Vistos,

 Expeça-se alvarás conforme pedido de fl.49, para levantamento da 

quantia depositada nos autos.

Diante da satisfação do débito exequendo, JULGO EXTINTO o cumprimento 

de sentença, nos termos dos artigos 513 c/c 924, inciso II, do Novo Código 

de Processo Civil.

Expedido o alvará, ARQUIVE-SE o feito com as baixas e formalidades de 

estilo.

Cumpra-se.

 Cuiabá-MT. 27 de julho de 2018.

 Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 820763 Nr: 26987-16.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTA KELY DA COSTA GALDINO PERES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED NORTE DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILVANIO MARTINS - 

OAB:12301-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:3277/MT, JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - OAB:3418-A/MT, LUIZ 

FERNANDO BRESSAN ARANDA - OAB:12089

 Código 820763

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença (fls. 456/460), proceda-se as 

alterações necessárias no sistema Apolo e na capa dos autos.

Intime-se a executada, através de seu advogado, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, pagar o valor total do débito, acrescido de custas, se 

houver, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento), bem 

como de honorários advocatícios para esta fase, também em 10% (dez 

por cento) sobre o valor do débito (art. 523, § 1º, NCPC).

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 27 de julho de 2018.

 Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1164394 Nr: 37715-14.2016.811.0041

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

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES BARBOSA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR DE CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:10.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: daniela gonçalves ferreira 

da costa - OAB:21397/o, FERNANDO HAYASHIDA - OAB:11758, 

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ - OAB:8.506-A, RODRIGO POUSO 

MIRANDA - OAB:12333-MT

 Código 1164394

Vistos,

 Defiro o pedido de fl. 239/241. Expeça-se alvará em favor da exequente 

no valor depositado nos autos. Expedido o alvará, Intime-se a parte autora 

para apresentar calculo atualizado do saldo remanescente, no prazo de 

05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 27 de julho 2018.

 Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 323353 Nr: 24386-47.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGUIMAR MARIA DA SILVA BOERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDGARD WILSON GRIPP, HOSPITAL E 

MATERNIDADE SÃO MATEUS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO VIEIRA DA 

ROCHA - OAB:11101, RICARDO PEDROLLO DE ASSIS - OAB:7.685/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, ELAINE CRISTINA FERREIRA 

SANCHES - OAB:7.863/MT, MAURÍCIO AUDE - OAB:4.667-O/MT, PEDRO 

OVELAR - OAB:6270/MT

 Código - 323353

Vistos,

 Expeça-se alvará conforme pedido de fl.474, para levantamento da 

quantia depositada nos autos.

Após manifesta-se, a parte credora em 5 (cinco) dias, sobre o 

parcelamento requerido.

Cumpra-se.

 Cuiabá-MT. 27 de julho de 2018.

 Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 362202 Nr: 31939-14.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO DOS SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Código - 362202

Visto.

Certifique a vinculação do valor, depositado a fl. 178. Após expeça-se 

alvará de toda quantia vinculada e arquive-se o processo, nos termos do 

pedido de fl.180 .

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 27 de julho de 2018.

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 943372 Nr: 56498-25.2014.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA LAURA RODRIGUES GARCIA MARIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADÃO CALVEZ LARRÉA - 

OAB:11069-B, GAIA DE SOUZA ARAÚJO MENEZES - OAB:20237, 

JAQUELINE PROENÇA LARREA MEES - OAB:13.356/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELLO AUGUSTO DOS 

SANTOS NOCCHI - OAB:14913, NERY DOS SANTOS DE ASSIS - 

OAB:15015-B/MT

 Vistos.

Intime-se a requerida para se manifestar sobre o documento novo 

apresentado pela autora às fls. 125/128, no prazo de quinze dias (art. 

437, § 1º, NCPC).

Após, volte-me os autos conclusos para deliberações.

Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038685-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TALITA MARA DO CARMO DINIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1038685-60.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: TALITA MARA DO CARMO DINIZ REQUERIDO: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Visto. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT promovida 

por TALITA MARA DO CARMO DINIZ em desfavor de SEGURADORA 

LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, onde a parte autora 

foi intimada a efetuar/comprovar o pagamento das custas iniciais de 

distribuição, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

inicial (art. 290 c/c 321, parágrafo único, do CPC), no entanto, deixou 

transcorrer o prazo legal sem qualquer manifestação. O artigo 290 do 

Código de Processo Civil determina 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”. No 

caso em análise, foi dada oportunidade à parte autora para que o 

processo não tivesse um fim por ela indesejado (extinção sem resolução 

do mérito), mas infelizmente a sua desídia nos faz concluir pelo seu 

desinteresse pela ação. Ressalte-se que para o recolhimento das custas 

e taxas judiciárias somente a intimação do advogado é suficiente, pois a 

intimação pessoal da parte somente é obrigatória nas hipóteses dos itens II 

e III do artigo 485 do CPC. Assim, mesmo após regular intimação da parte 

autora para que efetuasse ou comprovasse o recolhimento das custas e 

taxas judiciais, a mesma deixou decorrer o prazo sem se manifestar, 

devendo o processo ser extinto, sem o julgamento do mérito, por ausência 

de pressuposto processual. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - 

COBRANÇA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO 

DE CUSTAS INICIAIS - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA - 

PRECLUSÃO - FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL (ART. 257 C.C. 

267, IV, DO CPC). Preclusa a discussão sobre o indeferimento da 

assistência judiciária, não pode a parte renová-la em grau de apelação. O 

recolhimento das custas iniciais é pressuposto de constituição do 

processo, devendo ele ser extinto caso o autor não efetue o seu 

recolhimento. Recurso não provido. (TJ-MG - AC: 10704110065841001 

MG, Relator: Gutemberg da Mota e Silva, Data de Julgamento: 14/01/2014, 

Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/01/2014)”. 

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Sem 

custas e também sem honorários advocatícios, por ausência de 

resistência à lide. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se 

baixa, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá – MT, 30 de julho de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020505-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO LUIZ CANTOS (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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020505-93.2017.8.11.0041. AUTOR: 

PAULO ROBERTO LUIZ CANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. PAULO ROBERTO LUIZ CANTOS, qualificado nos 

autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de 

trânsito em 03/04/2016, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do 

seguro obrigatório, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de acordo com o 

índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao pagamento de 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. A requerida 

apresentou contestação e documentos junto aos autos, tendo alegado, 

preliminarmente, necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo, pendência documental do requerimento administrativo, falta de 

interesse processual pela ausência de prévio pedido administrativo, bem 

como discorre acerca do principio da causalidade e a sucumbência 

autoral. No mérito alega a insuficiência probatória do registro de 

ocorrência, inexistência de prova da invalidez, discorre sobre os valores 

da indenização, pagamento proporcional à lesão, necessidade de prova 

pericial, bem como quanto aos juros, correção monetária e honorários 

advocatícios, requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi 

acostada aos autos. Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem 

como o documento de avaliação médica para fins de conciliação e a 

manifestação das partes quanto ao laudo. É o relatório. Decido. 

Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária a inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve prevalecer, pois 

é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma 

das seguradoras que façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo 

que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO 

DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. 

GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir, em razão da ausência do 

prévio pedido administrativo, bem como pendência documental do 

requerimento administrativo, estas não prosperam, nos termos do 
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entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas Nesse 

sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) Muito embora a parte ré tenha arguido como preliminar o princípio 

da causalidade e a sucumbência autoral, verifica-se que a questão não se 

amolda nas hipóteses previstas no artigo 337 do Novo Código de 

Processo Civil. No mérito, verifica-se que a ré alega insuficiência 

probatória do registro de ocorrência, argumentando que o fato não fora 

presenciado pela autoridade policial, por isso não seria possível afirmar 

que o acidente foi causado por veículo. Entretanto, é sabido que o boletim 

de ocorrência não é o único documento hábil a comprovar a ocorrência do 

acidente de trânsito, devendo esse ser corroborado com os demais 

documentos dos autos, o que ocorre no presente caso. Ademais, 

prescreve o artigo 5º, da Lei n. 6.194/74 que “o pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer forma de franquia de responsabilidade do segurado”. Desta 

forma, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao 

boletim de atendimento, comprovam que o autor foi vítima de acidente de 

trânsito em 03/04/2016. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

PAULO ROBERTO LUIZ CANTOS, apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta do membro inferior direito de média intensidade avaliada em 

50%; permitindo admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos 

noticiados e os danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, 

ainda que parcial, assim como o nexo de causalidade com o acidente 

mencionado na exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao 

restante da indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os 

artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores 

de indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas.” (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do membro 

inferior direito, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 50% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a 9.450,00 (nove mil quatrocentos e 

cinquenta reais), contudo o autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Com relação aos 

juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece 

a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção 

monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do 

evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de 

Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de 

seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 

5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data 

do evento danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro 

obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde 

o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a 

partir da citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente 

provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, 

Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos 

e vinte e cinco reais), equivalente ao valor máximo da indenização 

multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução 

funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido monetariamente 

pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros 

de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré 

também ao pagamento integral das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do art. 85, § 2º, c/c art. 86, parágrafo único, do 

Novo Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 

30 de julho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031096-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEDIVAL SANTANA BARROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1031096-17.2017.8.11.0041. AUTOR: 

GEDIVAL SANTANA BARROS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. GEDIVAL SANTANA BARROS, qualificado nos 

autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de 

trânsito em 07/07/2017, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do 
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seguro obrigatório, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de acordo com o 

índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao pagamento de 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. A requerida 

apresentou contestação e documentos junto aos autos, tendo alegado, 

preliminarmente, pendência documental do requerimento administrativo, 

falta de interesse de agir pela ausência de prévio pedido administrativo, 

bem como necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo passivo. 

No mérito alega ausência de comprovação do nexo causal, insuficiência 

probatória do registro de ocorrência, inexistência de prova da invalidez, 

discorre sobre os valores da indenização, a forma de pagamento, 

necessidade de prova pericial, bem como quanto aos juros, correção 

monetária e honorários advocatícios, requerendo a improcedência do 

pedido. A impugnação foi acostada aos autos. Foi juntado o termo de 

sessão de conciliação, bem como o documento de avaliação médica para 

fins de conciliação e a manifestação das partes quanto ao laudo. É o 

relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à alegação de falta de interesse 

de agir devido à necessidade de prévio pedido administrativo, bem como a 

pendência documental do pedido, estas alegações não prosperam, nos 

termos do entendimento já consolidado de que se houve contestação, a 

questão restou controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas. 

Nesse sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) Quanto à alegação de que é necessária a inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve prevalecer, pois 

é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma 

das seguradoras que façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo 

que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO 

DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. 

GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) No 

mérito, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos autos 

comprova que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 07/07/2017. A 

perícia médica judicial realizada concluiu que GEDIVAL SANTANA 

BARROS apresenta invalidez permanente parcial incompleta do membro 

inferior esquerdo de média intensidade avaliada em 50%; permitindo admitir 

o nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos 

corporais apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim 

como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve 

ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização 

pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da 

Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do membro 

inferior esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o 

membro lesado, ou seja, 50% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) é igual a 9.450,00 (nove mil quatrocentos e 

cinquenta reais), contudo o autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Com relação aos 

juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece 

a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção 

monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do 

evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de 

Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de 

seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 

5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data 

do evento danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro 

obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde 

o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a 

partir da citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente 

provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, 

Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos 

e vinte e cinco reais), equivalente ao valor máximo da indenização 

multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução 

funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido monetariamente 

pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros 

de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré 

também ao pagamento integral das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do art. 85, § 2º, c/c art. 86, parágrafo único, do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030631/7/2018 Página 130 de 442



Novo Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 

30 de julho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito
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PAULA FACKER DA SILVA MATRICARDI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1034804-75.2017.8.11.0041. AUTOR: 

PAULA FACKER DA SILVA MATRICARDI RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de 

menor complexidade procedo ao julgamento. PAULA FACKER DA SILVA 

MATRICARDI, qualificada nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório (DPVAT) em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi 

vítima de acidente de trânsito em 24/06/2017, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento do seguro obrigatório, no valor indenizável proporcional à 

lesão permanente resultante a autora, acrescidos de juros legais, mais a 

correção monetária de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré 

condenada ao pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram 

os documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto 

aos autos, tendo alegado, preliminarmente, necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, a falta de interesse processual pela 

ausência de prévio requerimento administrativo, bem como pela sua não 

comprovação e recusa. No mérito alega a ausência de provas quanto à 

invalidez permanente da parte postulante, discorre sobre o princípio da 

eventualidade, a forma de pagamento, os valores da indenização, 

responsabilidade pela prova pericial, bem como quanto aos juros, 

correção monetária, honorários advocatícios, requerendo a improcedência 

do pedido. A impugnação foi acostada aos autos. Foi juntado o termo de 

sessão de conciliação, bem como o documento de avaliação médica para 

fins de conciliação e a manifestação das partes quanto ao laudo. É o 

relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária 

a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve 

prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado 

de qualquer uma das seguradoras que façam parte do convênio do 

seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é 

a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. 

VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE 

VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. 

Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. 

Desnecessidade. Qualquer segurado que compõe o consórcio tem 

legitimidade para responder pelo pagamento da indenização referente ao 

seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O 

pagamento parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário 

de ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse processual pela ausência de 

prévio requerimento administrativo, bem como pela sua não comprovação 

e recusa, estas alegações não prosperam, nos termos do entendimento já 

consolidado de que se houve contestação, a questão restou 

controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) No mérito, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos 

autos, aliado ao boletim de atendimento comprovam que a autora foi vítima 

de acidente de trânsito em 24/06/2017. A perícia médica judicial realizada 

concluiu que PAULA FACKER DA SILVA MATRICARDI, apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do membro superior esquerdo de média 

intensidade avaliada em 50%; permitindo admitir o nexo de causalidade 

entre os traumatismos noticiados e os danos corporais apresentados. 

Comprovada a invalidez, ainda que parcial, bem como o nexo de 

causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser analisado 

se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. A Lei n. 

11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 

estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do membro 

superior esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o 

membro lesado, ou seja, 50% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) é igual a 9.450,00 (nove mil quatrocentos e 

cinquenta reais), contudo a autora faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Com relação aos 
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juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece 

a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção 

monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do 

evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de 

Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de 

seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 

5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data 

do evento danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro 

obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde 

o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a 

partir da citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente 

provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, 

Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos 

e vinte e cinco reais), equivalente ao valor máximo da indenização 

multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução 

funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido monetariamente 

pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros 

de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré 

também ao pagamento integral das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do art. 85, § 2º, c/c art. 86, parágrafo único, do 

Novo Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 

30 de julho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1038411-96.2017.8.11.0041. AUTOR: 

JONATHAN GABRIEL PASSOS THEODORO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de 

menor complexidade procedo ao julgamento. JONATHAN GABRIEL 

PASSOS THEODORO, menor representado por seu genitor JONATHAN 

PINHO THEODORO, qualificado nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do 

Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, 

alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 12/10/2017, que lhe 

ocasionou invalidez permanente, razão pela qual requer a condenação da 

requerida a efetuar o pagamento do seguro obrigatório, acrescidos de 

juros legais, mais a correção monetária de acordo com o índice do INPC, 

bem como seja a ré condenada ao pagamento de honorários advocatícios. 

Com a inicial vieram os documentos. A requerida apresentou contestação 

e documentos junto aos autos, tendo alegado, preliminarmente, 

necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo passivo, ausência 

de comprovação de entrega da documentação, falta de interesse de agir 

pela ausência de prévio requerimento administrativo, bem como ausência 

do laudo do IML. No mérito alega a imprescindibilidade de produção da 

prova pericial, discorre sobre o quantum indenizatório em caso de 

condenação, existência de regra específica sobre a matéria, bem como 

quanto aos juros, correção monetária e honorários advocatícios, 

requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos 

autos. Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o 

documento de avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação 

das partes quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto 

à alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico 

que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que 

façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a 

preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. 

SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir pela ausência de prévio 

requerimento administrativo, bem como pela ausência de comprovação de 

entrega da documentação, estas alegações não prosperam, nos termos 

do entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) Quanto à alegação de ausência do laudo do IML, este assunto 

será analisado com o mérito por com ele se confundir. No mérito, 

verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao 

boletim de atendimento comprovam que o autor foi vítima de acidente de 

trânsito em 12/10/2017. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

JONATHAN GABRIEL PASSOS THEODORO apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do membro superior direito de leve 

intensidade avaliada em 25%; permitindo admitir o nexo de causalidade 

entre os traumatismos noticiados e os danos corporais apresentados. 

Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de 

causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser analisado 

se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. A Lei n. 

11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 

estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 
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nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 25% de invalidez permanente parcial incompleta do membro 

superior direito, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 25% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a 9.450,00 (nove mil quatrocentos e 

cinquenta reais), contudo o autor faz jus a 25% desse valor, ou seja, R$ 

2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos). Com relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da 

citação, conforme estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. 

No que tange à correção monetária, o entendimento pacífico é que esta 

deve incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 

do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária 

nas indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de 

R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos), equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo 

percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela 

Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos 

termos do art. 85, § 2º, c/c art. 86, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 30 de julho de 2018. 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000612-82.2018.8.11.0041. AUTOR: 

FERNANDO WILLIAN DE ALMEIDA COSTA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de 

menor complexidade procedo ao julgamento. FERNANDO WILLIAN DE 

ALMEIDA COSTA, qualificado nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do 

Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, 

alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 03/12/2017, que lhe 

ocasionou invalidez permanente, razão pela qual requer a condenação da 

requerida a efetuar o pagamento integral do seguro obrigatório, no valor 

de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), acrescidos de juros legais, 

mais a correção monetária de acordo com o índice do INPC, bem como seja 

a ré condenada ao pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial 

vieram os documentos. A requerida apresentou contestação e 

documentos junto aos autos, tendo alegado, preliminarmente, necessidade 

de inclusão da Seguradora Líder no polo passivo, e a falta de interesse 

processual pela ausência de prévio requerimento administrativo. No mérito 

alega a falta de nexo causal entre a invalidez e o acidente automobilístico, 

ausência de provas quanto à invalidez permanente da parte postulante, 

discorre sobre o princípio da eventualidade, a forma de pagamento, os 

valores da indenização, bem como quanto aos juros, correção monetária, 

honorários advocatícios, requerendo a improcedência do pedido. A 

impugnação foi acostada aos autos. Foi juntado o termo de sessão de 

conciliação, bem como o documento de avaliação médica para fins de 

conciliação e a manifestação das partes quanto ao laudo. É o relatório. 

Decido. Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária a 

inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve 

prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado 

de qualquer uma das seguradoras que façam parte do convênio do 

seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é 

a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. 

VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE 

VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. 

Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. 

Desnecessidade. Qualquer segurado que compõe o consórcio tem 

legitimidade para responder pelo pagamento da indenização referente ao 

seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O 

pagamento parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário 

de ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse processual pela ausência de 

prévio requerimento administrativo, esta não prospera, nos termos do 

entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 
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eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) No mérito, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos 

autos, aliado ao boletim de atendimento comprovam que o autor foi vítima 

de acidente de trânsito em 03/12/2017. A perícia médica judicial realizada 

concluiu que FERNANDO WILLIAN DE ALMEIDA COSTA, apresenta 

invalidez permanente parcial incompleta da estrutura crânio facial de leve 

intensidade avaliada em 25%; permitindo admitir o nexo de causalidade 

entre os traumatismos noticiados e os danos corporais apresentados. 

Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de 

causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser analisado 

se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. A Lei n. 

11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 

estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 25% de invalidez permanente parcial incompleta da estrutura 

crânio facial, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 25% de 100%. Desse modo, 100% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), contudo o autor faz jus a 25% desse valor, ou seja, R$ 3.375,00 

(três mil trezentos e setenta e cinco reais). Com relação aos juros de 

mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 

426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção monetária, o 

entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do evento 

danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça: 

Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de seguro 

DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 

6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data do evento 

danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro obrigatório 

DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde o evento 

danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a partir da 

citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 

10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes 

Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao 

pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, 

proporcional ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, 

no valor de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), 

equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo percentual 

previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos 

termos do art. 85, § 2º, c/c art. 86, parágrafo único, do Novo Código de 

Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 30 de julho de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037743-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO ALVES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1037743-28.2017.8.11.0041. AUTOR: 

SEBASTIAO ALVES DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. SEBASTIÃO ALVES DOS SANTOS, qualificado 

nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de 

trânsito em 07/08/2017, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do 

seguro obrigatório, conforme determinado em lei, acrescidos de juros 

legais, mais a correção monetária de acordo com o índice do INPC, bem 

como seja a ré condenada ao pagamento de honorários advocatícios. Com 

a inicial vieram os documentos. A requerida apresentou contestação e 

documentos junto aos autos, tendo alegado, preliminarmente, necessidade 

de inclusão da Seguradora Líder no polo passivo, e a falta de interesse 

processual pela ausência de prévio requerimento administrativo. No mérito 

alega a falta de nexo causal entre a invalidez e o acidente automobilístico, 

ausência de provas quanto à invalidez permanente da parte postulante, 

discorre sobre o princípio da eventualidade, a forma de pagamento, os 

valores da indenização, bem como quanto aos juros, correção monetária, 

honorários advocatícios, requerendo a improcedência do pedido. A 

impugnação foi acostada aos autos. Foi juntado o termo de sessão de 

conciliação, bem como o documento de avaliação médica para fins de 

conciliação e a manifestação das partes quanto ao laudo. É o relatório. 

Decido. Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária a 

inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve 

prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado 

de qualquer uma das seguradoras que façam parte do convênio do 

seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é 

a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. 

VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE 

VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. 

Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. 

Desnecessidade. Qualquer segurado que compõe o consórcio tem 

legitimidade para responder pelo pagamento da indenização referente ao 

seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O 

pagamento parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário 
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de ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse processual pela ausência de 

prévio requerimento administrativo, esta não prospera, nos termos do 

entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) No mérito, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos 

autos, aliado ao boletim de atendimento comprovam que o autor foi vítima 

de acidente de trânsito em 07/08/2017. A perícia médica judicial realizada 

concluiu que SEBASTIÃO ALVES DOS SANTOS, apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do membro superior esquerdo de média 

intensidade avaliada em 50%; permitindo admitir o nexo de causalidade 

entre os traumatismos noticiados e os danos corporais apresentados. 

Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de 

causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser analisado 

se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. A Lei n. 

11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 

estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do membro 

superior esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o 

membro lesado, ou seja, 50% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) é igual a 9.450,00 (nove mil quatrocentos e 

cinquenta reais), contudo o autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Com relação aos 

juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece 

a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção 

monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do 

evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de 

Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de 

seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 

5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data 

do evento danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro 

obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde 

o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a 

partir da citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente 

provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, 

Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos 

e vinte e cinco reais), equivalente ao valor máximo da indenização 

multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução 

funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido monetariamente 

pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros 

de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré 

também ao pagamento integral das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do art. 85, § 2º, c/c art. 86, parágrafo único, do 

Novo Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 

30 de julho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038043-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO SANTANA DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1038043-87.2017.8.11.0041. AUTOR: 

BENEDITO SANTANA DE CAMPOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. BENEDITO SANTANA DE CAMPOS, qualificado nos 

autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de 

trânsito em 26/08/2017, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do 

seguro obrigatório, conforme determinado em lei, e ao pagamento do 

reembolso das despesas médico-hospitalares no valor de R$ 518,78 
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(quinhentos e dezoito reais e setenta e oito centavos), acrescidos de 

juros legais, mais a correção monetária de acordo com o índice do INPC, 

bem como seja a ré condenada ao pagamento de honorários advocatícios. 

Com a inicial vieram os documentos. A requerida apresentou contestação 

e documentos junto aos autos, tendo alegado, preliminarmente, 

necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo passivo, a falta de 

interesse processual pela ausência de prévio requerimento administrativo, 

bem como pela sua não comprovação e recusa. No mérito alega a 

ausência de provas quanto à invalidez permanente da parte postulante, 

improcedência do pedido de reembolso por despesas médicas e 

suplementares, discorre sobre o princípio da eventualidade, a forma de 

pagamento, os valores da indenização, responsabilidade pela prova 

pericial, bem como quanto aos juros, correção monetária, honorários 

advocatícios, e a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, 

requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos 

autos. Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o 

documento de avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação 

das partes quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto 

à alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico 

que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que 

façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a 

preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. 

SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse processual pela ausência de 

prévio requerimento administrativo, bem como pela sua não comprovação 

e recusa, estas alegações não prosperam, nos termos do entendimento já 

consolidado de que se houve contestação, a questão restou 

controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) No mérito, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos 

autos, aliado ao boletim de atendimento comprovam que o autor foi vítima 

de acidente de trânsito em 26/08/2017. A perícia médica judicial realizada 

concluiu que BENEDITO SANTANA DE CAMPOS, apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do membro inferior esquerdo de intensa 

intensidade avaliada em 75%; permitindo admitir o nexo de causalidade 

entre os traumatismos noticiados e os danos corporais apresentados. 

Comprovada a invalidez, ainda que parcial, bem como o nexo de 

causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser analisado 

se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. A Lei n. 

11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 

estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 75% de invalidez permanente parcial incompleta do membro 

inferior esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o 

membro lesado, ou seja, 75% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos 

e cinquenta reais), contudo o autor faz jus a 75% desse valor, ou seja, R$ 

7.087,50 (sete mil oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Quanto ao 

pedido de ressarcimento das despesas médicas e suplementares, 

verifica-se que a parte autora juntou nota fiscal referente a compra de 

medicamentos e curativos decorrentes da lesão (ID 11192455 – Pág. 6-9), 

totalizando a quantia de R$ 513,44 (quinhentos e treze reais e quarenta e 

quatro centavos), vez que ID 11192455 – Pág. 6, consta nota fiscal 

ilegível, a qual não pode ser utilizada para este fim, e ID 11192455 – Pág. 

9), nota fiscal repetida. Assim, estando demonstrado que as despesas 

foram efetuadas em decorrência dos danos sofridos em acidente de 

trânsito e não tendo sido efetuado o pagamento na esfera administrativa, a 

parte autora faz jus ao reembolso pleiteado, mas no valor de R$ 513,44 

(quinhentos e treze reais e quarenta e quatro centavos). Com relação aos 

juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece 

a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção 

monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do 

evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de 

Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de 

seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 

5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data 

do evento danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro 

obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde 

o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a 

partir da citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente 

provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, 

Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de 
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Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2018) Ressalte-se ainda, que a 

relação havida entre a seguradora demandada e o autor não é de 

consumo, mas de ordem obrigacional, possuindo assim regulamentação 

própria, sendo descabida, portanto, a aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor, bem como inversão do ônus da prova. Assim é o 

entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO 

DPVAT. NATUREZA OBRIGACIONAL. COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. 

DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 – A 

relação entre o beneficiário do seguro DPVAT e a seguradora-demandada 

tem natureza obrigacional, e não consumerista, afastando-se, assim, a 

possibilidade de aplicação do CDC à espécie. Decisão mantida. Recurso 

n ã o  p r o v i d o .  ( C l a s s e :  A g r a v o  d e  I n s t r u m e n t o ,  n º 

0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Publicado em: 21/02/2017) (TJ-BA - AI: 

00001458520168050000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2017) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 7.087,50 (sete mil oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos), equivalente ao valor máximo da indenização 

multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução 

funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido monetariamente 

pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros 

de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno-a, ainda, 

ao pagamento de R$ 513,44 (quinhentos e treze reais e quarenta e quatro 

centavos), referente à restituição das despesas médicas hospitalares 

suportadas pela parte autora, valor este que deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do efetivo 

desembolso, conforme demonstrado e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos 

termos do art. 85, § 2º, c/c art. 86, parágrafo único, do Novo Código de 

Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 30 de julho de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1029161-39.2017.8.11.0041. AUTOR: 

PAULINHO MOREIRA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. PAULINHO MOREIRA DA SILVA, qualificado nos 

autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de 

trânsito em 07/07/2017, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do 

seguro obrigatório, no valor indenizável proporcional à lesão permanente 

resultante ao autor, acrescidos de juros legais, mais a correção monetária 

de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao 

pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo alegado, preliminarmente, necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, pendência documental do requerimento 

administrativo, falta de interesse de agir pela ausência de prévio pedido 

administrativo, principio da causalidade e a sucumbência autoral, bem 

como ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento 

válido e regular do processo devido comprovante de residência não ter 

sido apresentado. No mérito alega a insuficiência probatória do registro de 

ocorrência, inexistência de prova da invalidez, ausência de cobertura 

técnica devido ao não pagamento do seguro obrigatório no prazo para 

vencimento, inadimplência do prêmio, discorre sobre os valores da 

indenização, pagamento proporcional à lesão, inaplicabilidade do Código 

de Defesa do Consumidor, necessidade de prova pericial, bem como 

quanto aos juros, correção monetária e honorários advocatícios, 

requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos 

autos. Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o 

documento de avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação 

das partes quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto 

à alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico 

que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que 

façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a 

preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. 

SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir, em razão da ausência do 

prévio pedido administrativo, bem como pendência documental do 

requerimento administrativo, estas não prosperam, nos termos do 

entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas Nesse 

sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) Muito embora a parte ré tenha arguido como preliminar o princípio 

da causalidade e a sucumbência autoral, verifica-se que a questão não se 

amolda nas hipóteses previstas no artigo 337 do Novo Código de 

Processo Civil. Quanto à alegação de ausência de pressuposto de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo em razão 

de o comprovante de residência não ter sido apresentado, os artigos 319 

e 320 do Código de Processo Civil estabelecem requisitos necessários à 

propositura da ação, propiciando a regular tramitação, vejamos: “Art. 319. 

A petição inicial indicará: I - o juízo que é dirigida; II - os nomes, prenomes, 

estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de 

inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da 

Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor 

e do réu; III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido; IV - o pedido 
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com as suas especificações; V - o valor da causa; VI - as provas com 

que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; VII - a 

opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de 

mediação. § 1° - Caso não disponha das informações previstas no inciso 

II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências 

necessárias a sua obtenção. § 2°- A petição inicial não será indeferida se, 

a despeito da falta de informações a que se refere o inciso II, for possível 

a citação do réu. § 3º- A petição inicial não será indeferida pelo não 

atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de tais 

informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à 

justiça. Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação.” Verifica-se como requisito da peça 

inicial a indicação do domicílio e residência da parte sem, contudo, haver 

qualquer menção à necessidade de comprovação de tais dados, como 

forma inclusive de facilitar o acesso à justiça. Ressalte-se que vige o 

princípio da boa fé quanto ao endereço de domicílio informado pela parte 

postulante, sendo que a demonstração de comprovante de endereço 

caracteriza excesso de formalismo, com potencial risco de afastar a parte 

de receber a prestação jurisdicional pretendida, pelo que afasto a 

preliminar levantada. Esse é o entendimento jurisprudencial: “APELAÇAO 

CIVEL. SUBCLASSE RESPONSABILIDADE CIVIL. CANCELAMENTO DE 

REGISTRO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. ORDEM DE EMENDA DA 

INICIAL. JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. DESNECESSIDADE 

NO CASO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. De acordo com artigo 319, II, do 

CPC/2015, a parte autora deve informar seu endereço, além de outros 

dados estipulados no dispositivo legal, que não exige comprovante de 

residência. De regra, pois, a comprovação da residência da parte autora 

não é requisito indispensável à propositura da demanda, salvo quando o 

juiz, de forma fundamentada, indicar razões para exigir da parte uma 

conduta que a lei não prevê. (...)(Apelação Cível Nº 70077215887, Nona 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, 

Julgado em 25/04/2018)(TJ-RS, AC: 70077215887 RS, Relator: Eugênio 

Facchini Neto, Data de Julgamento: 25/04/2018, Nona Câmara Cível, Data 

de Publicação: Diário de Justiça do dia 27/04/2018)(grifado) No mérito, 

verifica-se que a ré alega insuficiência probatória do registro de 

ocorrência, argumentando que o fato não fora presenciado pela 

autoridade policial, por isso não seria possível afirmar que o acidente foi 

causado por veículo. Entretanto, é sabido que o boletim de ocorrência não 

é o único documento hábil a comprovar a ocorrência do acidente de 

trânsito, devendo esse ser corroborado com os demais documentos dos 

autos, o que ocorre no presente caso. Ademais, prescreve o artigo 5º, da 

Lei n. 6.194/74 que “o pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer forma de 

franquia de responsabilidade do segurado”. A parte ré alega, ainda, que o 

autor não faz jus ao recebimento do benefício devido à inadimplência do 

prêmio, entretanto esta argumentação não prospera, pois é entendimento 

pacífico que a inadimplência com relação ao prêmio do seguro obrigatório 

não exime a Seguradora do dever de indenizar o indivíduo: Súmula 257 – 

STJ: “A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos 

Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres 

(DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”. 

Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. 

DPVAT. SÚMULA 257 DO STJ. A falta de pagamento do prêmio do seguro 

obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da 

indenização. Correção monetária. Termo inicial de incidência inalterado. 

Decaimento mínimo caracterizado. Apelo não provido.” (TJ-RS - AC: 

70077473106 RS, Relator: Ney Wiedemann Neto, Data de Julgamento: 

24/05/2018, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 01/06/2018) Desta forma, verifica-se que o boletim de ocorrência 

juntado aos autos, aliado ao boletim de atendimento, comprovam que o 

autor foi vítima de acidente de trânsito em 07/07/2017. A perícia médica 

judicial realizada concluiu que PAULINHO MOREIRA DA SILVA, apresenta 

invalidez permanente parcial incompleta do punho esquerdo de intensa 

intensidade avaliada em 75%; permitindo admitir o nexo de causalidade 

entre os traumatismos noticiados e os danos corporais apresentados. 

Embora em manifestação ao laudo pericial a parte ré tenha requerido 

complementação do laudo, entendo desnecessário tal pedido, vez que 

apenas protelaria o deslinde do processo, o qual encontra-se devidamente 

instruído. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – CERCEAMENTO DE DEFESA – 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRODUÇÃO DE NOVA PROVA 

PERICIAL – DESNECESSIDADE – DIVERGÊNCIA ENTRE O LAUDO DO 

MUTIRÃO DPVAT E O DO IML – PREVALÊNCIA DO PRIMEIRO. Não há que 

se falar em cerceamento de defesa se os elementos dos autos 

mostram-se suficientes ao convencimento do julgador, sendo despicienda 

a dilação probatória, que somente procrastinaria o deslinde do conflito. (...) 

É inquestionável o valor probante do laudo pericial produzido no âmbito do 

Mutirão DPVAT, subscrito por dois profissionais imparciais e devidamente 

habilitados para tanto.” (TJ-MG AC: 10702130477251001 MG, Relator: 

José de Carvalho Barbosa, Data de julgamento: 15/03/2018, Data de 

Publicação: 23/03/2018) Sendo assim, comprovada a invalidez, ainda que 

parcial, bem como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na 

exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da 

indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 

4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de 

indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas.” (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 75% de invalidez permanente parcial incompleta do punho 

esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 75% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e 

cinco reais), contudo o autor faz jus a 75% desse valor, ou seja, R$ 

2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). 

Com relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, 

conforme estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de 

mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que 

tange à correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve 

incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do 

Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Ressalte-se ainda, que a relação havida entre a seguradora 
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demandada e o autor não é de consumo, mas de ordem obrigacional, 

possuindo assim regulamentação própria, sendo descabida, portanto, a 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor, bem como inversão do 

ônus da prova. Assim é o entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. SEGURO DPVAT. NATUREZA OBRIGACIONAL. 

COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO 

E NÃO PROVIDO. 1 – A relação entre o beneficiário do seguro DPVAT e a 

seguradora-demandada tem natureza obrigacional, e não consumerista, 

afastando-se, assim, a possibilidade de aplicação do CDC à espécie. 

Decisão mantida. Recurso não provido. (Classe: Agravo de Instrumento, 

nº 0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, 

Terceira Câmara Cível, Publicado em: 21/02/2017) (TJ-BA - AI: 

00001458520168050000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2017) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e 

trinta e um reais e vinte e cinco centavos), equivalente ao valor máximo da 

indenização multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 

6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual 

de redução funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Cuiabá - MT, 30 de julho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029161-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULINHO MOREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1029161-39.2017.8.11.0041. AUTOR: 

PAULINHO MOREIRA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. PAULINHO MOREIRA DA SILVA, qualificado nos 

autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de 

trânsito em 07/07/2017, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do 

seguro obrigatório, no valor indenizável proporcional à lesão permanente 

resultante ao autor, acrescidos de juros legais, mais a correção monetária 

de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao 

pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo alegado, preliminarmente, necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, pendência documental do requerimento 

administrativo, falta de interesse de agir pela ausência de prévio pedido 

administrativo, principio da causalidade e a sucumbência autoral, bem 

como ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento 

válido e regular do processo devido comprovante de residência não ter 

sido apresentado. No mérito alega a insuficiência probatória do registro de 

ocorrência, inexistência de prova da invalidez, ausência de cobertura 

técnica devido ao não pagamento do seguro obrigatório no prazo para 

vencimento, inadimplência do prêmio, discorre sobre os valores da 

indenização, pagamento proporcional à lesão, inaplicabilidade do Código 

de Defesa do Consumidor, necessidade de prova pericial, bem como 

quanto aos juros, correção monetária e honorários advocatícios, 

requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos 

autos. Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o 

documento de avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação 

das partes quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto 

à alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico 

que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que 

façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a 

preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. 

SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir, em razão da ausência do 

prévio pedido administrativo, bem como pendência documental do 

requerimento administrativo, estas não prosperam, nos termos do 

entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas Nesse 

sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) Muito embora a parte ré tenha arguido como preliminar o princípio 

da causalidade e a sucumbência autoral, verifica-se que a questão não se 

amolda nas hipóteses previstas no artigo 337 do Novo Código de 

Processo Civil. Quanto à alegação de ausência de pressuposto de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo em razão 

de o comprovante de residência não ter sido apresentado, os artigos 319 

e 320 do Código de Processo Civil estabelecem requisitos necessários à 

propositura da ação, propiciando a regular tramitação, vejamos: “Art. 319. 

A petição inicial indicará: I - o juízo que é dirigida; II - os nomes, prenomes, 

estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de 

inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da 

Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor 

e do réu; III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido; IV - o pedido 

com as suas especificações; V - o valor da causa; VI - as provas com 

que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; VII - a 

opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de 

mediação. § 1° - Caso não disponha das informações previstas no inciso 

II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências 

necessárias a sua obtenção. § 2°- A petição inicial não será indeferida se, 

a despeito da falta de informações a que se refere o inciso II, for possível 
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a citação do réu. § 3º- A petição inicial não será indeferida pelo não 

atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de tais 

informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à 

justiça. Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação.” Verifica-se como requisito da peça 

inicial a indicação do domicílio e residência da parte sem, contudo, haver 

qualquer menção à necessidade de comprovação de tais dados, como 

forma inclusive de facilitar o acesso à justiça. Ressalte-se que vige o 

princípio da boa fé quanto ao endereço de domicílio informado pela parte 

postulante, sendo que a demonstração de comprovante de endereço 

caracteriza excesso de formalismo, com potencial risco de afastar a parte 

de receber a prestação jurisdicional pretendida, pelo que afasto a 

preliminar levantada. Esse é o entendimento jurisprudencial: “APELAÇAO 

CIVEL. SUBCLASSE RESPONSABILIDADE CIVIL. CANCELAMENTO DE 

REGISTRO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. ORDEM DE EMENDA DA 

INICIAL. JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. DESNECESSIDADE 

NO CASO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. De acordo com artigo 319, II, do 

CPC/2015, a parte autora deve informar seu endereço, além de outros 

dados estipulados no dispositivo legal, que não exige comprovante de 

residência. De regra, pois, a comprovação da residência da parte autora 

não é requisito indispensável à propositura da demanda, salvo quando o 

juiz, de forma fundamentada, indicar razões para exigir da parte uma 

conduta que a lei não prevê. (...)(Apelação Cível Nº 70077215887, Nona 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, 

Julgado em 25/04/2018)(TJ-RS, AC: 70077215887 RS, Relator: Eugênio 

Facchini Neto, Data de Julgamento: 25/04/2018, Nona Câmara Cível, Data 

de Publicação: Diário de Justiça do dia 27/04/2018)(grifado) No mérito, 

verifica-se que a ré alega insuficiência probatória do registro de 

ocorrência, argumentando que o fato não fora presenciado pela 

autoridade policial, por isso não seria possível afirmar que o acidente foi 

causado por veículo. Entretanto, é sabido que o boletim de ocorrência não 

é o único documento hábil a comprovar a ocorrência do acidente de 

trânsito, devendo esse ser corroborado com os demais documentos dos 

autos, o que ocorre no presente caso. Ademais, prescreve o artigo 5º, da 

Lei n. 6.194/74 que “o pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer forma de 

franquia de responsabilidade do segurado”. A parte ré alega, ainda, que o 

autor não faz jus ao recebimento do benefício devido à inadimplência do 

prêmio, entretanto esta argumentação não prospera, pois é entendimento 

pacífico que a inadimplência com relação ao prêmio do seguro obrigatório 

não exime a Seguradora do dever de indenizar o indivíduo: Súmula 257 – 

STJ: “A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos 

Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres 

(DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”. 

Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. 

DPVAT. SÚMULA 257 DO STJ. A falta de pagamento do prêmio do seguro 

obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da 

indenização. Correção monetária. Termo inicial de incidência inalterado. 

Decaimento mínimo caracterizado. Apelo não provido.” (TJ-RS - AC: 

70077473106 RS, Relator: Ney Wiedemann Neto, Data de Julgamento: 

24/05/2018, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 01/06/2018) Desta forma, verifica-se que o boletim de ocorrência 

juntado aos autos, aliado ao boletim de atendimento, comprovam que o 

autor foi vítima de acidente de trânsito em 07/07/2017. A perícia médica 

judicial realizada concluiu que PAULINHO MOREIRA DA SILVA, apresenta 

invalidez permanente parcial incompleta do punho esquerdo de intensa 

intensidade avaliada em 75%; permitindo admitir o nexo de causalidade 

entre os traumatismos noticiados e os danos corporais apresentados. 

Embora em manifestação ao laudo pericial a parte ré tenha requerido 

complementação do laudo, entendo desnecessário tal pedido, vez que 

apenas protelaria o deslinde do processo, o qual encontra-se devidamente 

instruído. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – CERCEAMENTO DE DEFESA – 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRODUÇÃO DE NOVA PROVA 

PERICIAL – DESNECESSIDADE – DIVERGÊNCIA ENTRE O LAUDO DO 

MUTIRÃO DPVAT E O DO IML – PREVALÊNCIA DO PRIMEIRO. Não há que 

se falar em cerceamento de defesa se os elementos dos autos 

mostram-se suficientes ao convencimento do julgador, sendo despicienda 

a dilação probatória, que somente procrastinaria o deslinde do conflito. (...) 

É inquestionável o valor probante do laudo pericial produzido no âmbito do 

Mutirão DPVAT, subscrito por dois profissionais imparciais e devidamente 

habilitados para tanto.” (TJ-MG AC: 10702130477251001 MG, Relator: 

José de Carvalho Barbosa, Data de julgamento: 15/03/2018, Data de 

Publicação: 23/03/2018) Sendo assim, comprovada a invalidez, ainda que 

parcial, bem como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na 

exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da 

indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 

4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de 

indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas.” (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 75% de invalidez permanente parcial incompleta do punho 

esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 75% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e 

cinco reais), contudo o autor faz jus a 75% desse valor, ou seja, R$ 

2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). 

Com relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, 

conforme estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de 

mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que 

tange à correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve 

incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do 

Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Ressalte-se ainda, que a relação havida entre a seguradora 

demandada e o autor não é de consumo, mas de ordem obrigacional, 

possuindo assim regulamentação própria, sendo descabida, portanto, a 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor, bem como inversão do 

ônus da prova. Assim é o entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. SEGURO DPVAT. NATUREZA OBRIGACIONAL. 

COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO 

E NÃO PROVIDO. 1 – A relação entre o beneficiário do seguro DPVAT e a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030631/7/2018 Página 140 de 442



seguradora-demandada tem natureza obrigacional, e não consumerista, 

afastando-se, assim, a possibilidade de aplicação do CDC à espécie. 

Decisão mantida. Recurso não provido. (Classe: Agravo de Instrumento, 

nº 0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, 

Terceira Câmara Cível, Publicado em: 21/02/2017) (TJ-BA - AI: 

00001458520168050000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2017) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e 

trinta e um reais e vinte e cinco centavos), equivalente ao valor máximo da 

indenização multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 

6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual 

de redução funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Cuiabá - MT, 30 de julho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031027-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIELTON MORAIS DE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1031027-82.2017.8.11.0041. AUTOR: 

JOSIELTON MORAIS DE SOUSA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. JOSIELTON MORAIS DE SOUSA, qualificado nos 

autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de 

trânsito em 09/08/2017, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do 

seguro obrigatório, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de acordo com o 

índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao pagamento de 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. A requerida 

apresentou contestação e documentos junto aos autos, tendo alegado, 

preliminarmente, necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo, pendência documental do requerimento administrativo, falta de 

interesse processual pela ausência de prévio pedido administrativo, bem 

como ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento 

válido e regular do processo devido comprovante de residência 

apresentado estar em nome de terceiro. No mérito alega a insuficiência 

probatória do registro de ocorrência, inexistência de prova da invalidez, 

discorre sobre os valores da indenização, pagamento proporcional à 

lesão, necessidade de prova pericial, bem como quanto aos juros, 

correção monetária e honorários advocatícios, requerendo a 

improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos autos. Foi 

juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o documento de 

avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação das partes 

quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à alegação 

de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da 

demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro 

pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que façam parte do 

convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. 

Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. 

LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. 

MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO 

JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. 

no polo passivo da ação. Desnecessidade. Qualquer segurado que 

compõe o consórcio tem legitimidade para responder pelo pagamento da 

indenização referente ao seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte 

autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento parcial do seguro obrigatório 

DPVAT não impede o beneficiário de ingressar com demanda judicial 

visando o complemento da referida indenização. A eventual quitação 

outorgada tem efeito liberatório apenas em relação ao valor constante no 

recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação 

Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - 

AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Data de 

Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) Quanto à alegação de falta de 

interesse de agir, em razão da ausência do prévio pedido administrativo, 

bem como pendência documental do requerimento administrativo, estas 

não prosperam, nos termos do entendimento já consolidado de que se 

houve contestação, a questão restou controvertida, pelo que rejeito as 

preliminares arguidas Nesse sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. 

INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 

CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. 

ECONOMIA PROCESSUAL. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. 

PRELIMINAR REJEITADA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE 

AUTOMOBILÍSTICO. DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO 

LOCOMOTORA DE GRAU MODERADO. NEXO CAUSAL. 

ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. 

CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO. 1. Embora 

indispensável o prévio requerimento administrativo para o ajuizamento da 

ação de cobrança do seguro DPVAT, houve a pretensão resistida 

judicialmente, pela contestação de mérito, o que confirma a inevitabilidade 

de intervenção judicial. 2. É notório nos autos que o autor não conseguiria 

a pretensão pela via administrativa. Dessa forma, a fim de se promover 

uma prestação jurisdicional célere e eficaz, deve ser afastada a alegada 

falta de interesse de agir, em homenagem ao princípio da economia e do 

aproveitamento dos atos processuais, além da primazia do julgamento do 

mérito inserida na esfera da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º 

do Código de Processo Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 

0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: HECTOR VALVERDE, Data de 

Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado 

no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) (grifado) Quanto à alegação de 

ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo em razão de o comprovante de residência 

apresentado estar em nome de terceiro, os artigos 319 e 320 do Código de 

Processo Civil estabelecem requisitos necessários à propositura da ação, 

propiciando a regular tramitação, vejamos: “Art. 319. A petição inicial 

indicará: I - o juízo que é dirigida; II - os nomes, prenomes, estado civil, a 

existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no 

Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, 

o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu; III - o 

fato e os fundamentos jurídicos do pedido; IV - o pedido com as suas 

especificações; V - o valor da causa; VI - as provas com que o autor 

pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; VII - a opção do autor 

pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação. § 1° - 

Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, 

na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção. 

§ 2°- A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de 

informações a que se refere o inciso II, for possível a citação do réu. § 3º- 

A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no 

inciso II deste artigo se a obtenção de tais informações tornar impossível 

ou excessivamente oneroso o acesso à justiça. Art. 320. A petição inicial 

será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.” 

Verifica-se como requisito da peça inicial a indicação do domicílio e 

residência da parte sem, contudo, haver qualquer menção à necessidade 

de comprovação de tais dados, como forma inclusive de facilitar o acesso 

à justiça. Ressalte-se que vige o princípio da boa fé quanto ao endereço 

de domicílio informado pela parte postulante, sendo que a demonstração 

de comprovante de endereço, no nome do autor caracteriza excesso de 

formalismo, com potencial risco de afastar a parte de receber a prestação 

jurisdicional pretendida, pelo que afasto a preliminar levantada. Esse é o 

entendimento jurisprudencial: “APELAÇAO CIVEL. SUBCLASSE 
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RESPONSABILIDADE CIVIL. CANCELAMENTO DE REGISTRO. CADASTRO 

DE INADIMPLENTES. ORDEM DE EMENDA DA INICIAL. JUNTADA DE 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. DESNECESSIDADE NO CASO. 

SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. De acordo com artigo 319, II, do CPC/2015, 

a parte autora deve informar seu endereço, além de outros dados 

estipulados no dispositivo legal, que não exige comprovante de residência. 

De regra, pois, a comprovação da residência da parte autora não é 

requisito indispensável à propositura da demanda, salvo quando o juiz, de 

forma fundamentada, indicar razões para exigir da parte uma conduta que 

a lei não prevê. (...)(Apelação Cível Nº 70077215887, Nona Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em 

25/04/2018)(TJ-RS, AC: 70077215887 RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, 

Data de Julgamento: 25/04/2018, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário de Justiça do dia 27/04/2018)(grifado) No mérito, verifica-se que a 

ré alega insuficiência probatória do registro de ocorrência, argumentando 

que o fato não fora presenciado pela autoridade policial, por isso não seria 

possível afirmar que o acidente foi causado por veículo. Entretanto, é 

sabido que o boletim de ocorrência não é o único documento hábil a 

comprovar a ocorrência do acidente de trânsito, devendo esse ser 

corroborado com os demais documentos dos autos, o que ocorre no 

presente caso. Ademais, prescreve o artigo 5º, da Lei n. 6.194/74 que “o 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer forma de franquia de 

responsabilidade do segurado”. Desta forma, verifica-se que o boletim de 

ocorrência juntado aos autos, aliado ao boletim de atendimento, 

comprovam que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 09/08/2017. A 

perícia médica judicial realizada concluiu que JOSIELTON MORAIS DE 

SOUSA, apresenta invalidez permanente parcial incompleta do pé 

esquerdo de leve intensidade avaliada em 25%; permitindo admitir o nexo 

de causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos corporais 

apresentados. Embora em manifestação ao laudo pericial a parte ré tenha 

requerido complementação do laudo, entendo desnecessário tal pedido, 

vez que apenas protelaria o deslinde do processo, o qual encontra-se 

devidamente instruído. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – CERCEAMENTO DE 

DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRODUÇÃO DE NOVA 

PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – DIVERGÊNCIA ENTRE O LAUDO 

DO MUTIRÃO DPVAT E O DO IML – PREVALÊNCIA DO PRIMEIRO. Não há 

que se falar em cerceamento de defesa se os elementos dos autos 

mostram-se suficientes ao convencimento do julgador, sendo despicienda 

a dilação probatória, que somente procrastinaria o deslinde do conflito. (...) 

É inquestionável o valor probante do laudo pericial produzido no âmbito do 

Mutirão DPVAT, subscrito por dois profissionais imparciais e devidamente 

habilitados para tanto.” (TJ-MG AC: 10702130477251001 MG, Relator: 

José de Carvalho Barbosa, Data de julgamento: 15/03/2018, Data de 

Publicação: 23/03/2018) Sendo assim, comprovada a invalidez, ainda que 

parcial, bem como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na 

exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da 

indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 

4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de 

indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas.” (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 25% de invalidez permanente parcial incompleta do pé esquerdo, 

devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, ou seja, 

25% de 50%. Desse modo, 50% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) é igual a R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), 

contudo o autor faz jus a 25% desse valor, ou seja, R$ 1.687,50 (mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Com relação aos 

juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece 

a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção 

monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do 

evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de 

Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de 

seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 

5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data 

do evento danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro 

obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde 

o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a 

partir da citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente 

provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, 

Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos), equivalente ao valor máximo da 

indenização multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 

6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual 

de redução funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Cuiabá - MT, 30 de julho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037128-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO RIBEIRO BISPO (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)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1037128-38.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: JOAO PAULO RIBEIRO BISPO REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de 

matéria de menor complexidade procedo ao julgamento. JOÃO PAULO 

RIBEIRO BISPO, qualificado nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do 
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Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, 

alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 26/10/2017, que lhe 

ocasionou invalidez permanente, razão pela qual requer a condenação da 

requerida a efetuar o pagamento do seguro obrigatório, acrescidos de 

juros legais, mais a correção monetária de acordo com o índice do INPC, 

bem como seja a ré condenada ao pagamento de honorários advocatícios. 

Com a inicial vieram os documentos. A requerida apresentou contestação 

e documentos junto aos autos, tendo alegado, preliminarmente, 

necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo passivo, pendência 

documental do requerimento administrativo, falta de interesse processual 

pela ausência de prévio pedido administrativo, bem como ausência de 

pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo devido comprovante de residência apresentado estar em nome 

de terceiro. No mérito alega a insuficiência probatória do registro de 

ocorrência, inexistência de prova da invalidez, impugna os documentos 

juntados, discorre sobre os valores da indenização, pagamento 

proporcional à lesão, inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, 

necessidade de prova pericial, bem como quanto aos juros, correção 

monetária e honorários advocatícios, requerendo a improcedência do 

pedido. A impugnação foi acostada aos autos. Foi juntado o termo de 

sessão de conciliação, bem como o documento de avaliação médica para 

fins de conciliação e a manifestação das partes quanto ao laudo. É o 

relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária 

a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve 

prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado 

de qualquer uma das seguradoras que façam parte do convênio do 

seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é 

a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. 

VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE 

VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. 

Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. 

Desnecessidade. Qualquer segurado que compõe o consórcio tem 

legitimidade para responder pelo pagamento da indenização referente ao 

seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O 

pagamento parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário 

de ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir, em razão da ausência do 

prévio pedido administrativo, bem como pendência documental do 

requerimento administrativo, estas não prosperam, nos termos do 

entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas Nesse 

sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) Quanto à alegação de ausência de pressuposto de constituição 

e de desenvolvimento válido e regular do processo em razão de o 

comprovante de residência apresentado estar em nome de terceiro, os 

artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil estabelecem requisitos 

necessários à propositura da ação, propiciando a regular tramitação, 

vejamos: “Art. 319. A petição inicial indicará: I - o juízo que é dirigida; II - os 

nomes, prenomes, estado civil, a existência de união estável, a profissão, 

o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro 

Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a 

residência do autor e do réu; III - o fato e os fundamentos jurídicos do 

pedido; IV - o pedido com as suas especificações; V - o valor da causa; 

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos 

alegados; VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de 

conciliação ou de mediação. § 1° - Caso não disponha das informações 

previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz 

diligências necessárias a sua obtenção. § 2°- A petição inicial não será 

indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso 

II, for possível a citação do réu. § 3º- A petição inicial não será indeferida 

pelo não atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de 

tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso 

à justiça. Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação.” Verifica-se como requisito da peça 

inicial a indicação do domicílio e residência da parte sem, contudo, haver 

qualquer menção à necessidade de comprovação de tais dados, como 

forma inclusive de facilitar o acesso à justiça. Ressalte-se que vige o 

princípio da boa fé quanto ao endereço de domicílio informado pela parte 

postulante, sendo que a demonstração de comprovante de endereço, no 

nome do autor caracteriza excesso de formalismo, com potencial risco de 

afastar a parte de receber a prestação jurisdicional pretendida, pelo que 

afasto a preliminar levantada. Esse é o entendimento jurisprudencial: 

“APELAÇAO CIVEL. SUBCLASSE RESPONSABILIDADE CIVIL. 

CANCELAMENTO DE REGISTRO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. ORDEM 

DE EMENDA DA INICIAL. JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. 

DESNECESSIDADE NO CASO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. De acordo 

com artigo 319, II, do CPC/2015, a parte autora deve informar seu 

endereço, além de outros dados estipulados no dispositivo legal, que não 

exige comprovante de residência. De regra, pois, a comprovação da 

residência da parte autora não é requisito indispensável à propositura da 

demanda, salvo quando o juiz, de forma fundamentada, indicar razões 

para exigir da parte uma conduta que a lei não prevê. (...)(Apelação Cível 

Nº 70077215887, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Eugênio Facchini Neto, Julgado em 25/04/2018)(TJ-RS, AC: 70077215887 

RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Data de Julgamento: 25/04/2018, Nona 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário de Justiça do dia 27/04/2018)

(grifado) No mérito, verifica-se que a ré alega insuficiência probatória do 

registro de ocorrência, argumentando que o fato não fora presenciado 

pela autoridade policial, por isso não seria possível afirmar que o acidente 

foi causado por veículo. Entretanto, é sabido que o boletim de ocorrência 

não é o único documento hábil a comprovar a ocorrência do acidente de 

trânsito, devendo esse ser corroborado com os demais documentos dos 

autos, o que ocorre no presente caso. Ademais, prescreve o artigo 5º, da 

Lei n. 6.194/74 que “o pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer forma de 

franquia de responsabilidade do segurado”. A parte ré ainda impugna os 

documentos juntados, alegando para tanto que as assinaturas constantes 

nos documentos são evidentemente diferentes. Entretanto, esta 

argumentação não prospera, tendo em vista que em análise aos 

documentos, nota-se que a diferença presente nas assinaturas é 

pequena, referente apenas a grafia utilizada no momento, levando-se em 

conta, inclusive, a data da confecção de cada documento. Desta forma, 

verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao 

boletim de atendimento, comprovam que o autor foi vítima de acidente de 

trânsito em 26/10/2017. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

JOÃO PAULO RIBEIRO BISPO, apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta do pé direito de leve intensidade avaliada em 25%; permitindo 

admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados e os 

danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, 

assim como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na 

exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da 

indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 

4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de 

indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 
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estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas.” (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 25% de invalidez permanente parcial incompleta do pé direito, 

devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, ou seja, 

25% de 50%. Desse modo, 50% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) é igual a R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), 

contudo o autor faz jus a 25% desse valor, ou seja, R$ 1.687,50 (mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Com relação aos 

juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece 

a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção 

monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do 

evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de 

Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de 

seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 

5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data 

do evento danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro 

obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde 

o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a 

partir da citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente 

provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, 

Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2018) Ressalte-se ainda, que a 

relação havida entre a seguradora demandada e o autor não é de 

consumo, mas de ordem obrigacional, possuindo assim regulamentação 

própria, sendo descabida, portanto, a aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor, bem como inversão do ônus da prova. Assim é o 

entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO 

DPVAT. NATUREZA OBRIGACIONAL. COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. 

DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 – A 

relação entre o beneficiário do seguro DPVAT e a seguradora-demandada 

tem natureza obrigacional, e não consumerista, afastando-se, assim, a 

possibilidade de aplicação do CDC à espécie. Decisão mantida. Recurso 

n ã o  p r o v i d o .  ( C l a s s e :  A g r a v o  d e  I n s t r u m e n t o ,  n º 

0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Publicado em: 21/02/2017) (TJ-BA - AI: 

00001458520168050000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2017) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos), equivalente ao valor máximo da 

indenização multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 

6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual 

de redução funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Cuiabá - MT, 30 de julho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019530-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KLEWERSON JUNIOR SILVA PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019530-71.2017.8.11.0041. AUTOR: 

KLEWERSON JUNIOR SILVA PEREIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor 

complexidade procedo ao julgamento. KLEWERSON JUNIOR SILVA 

PEREIRA, qualificado nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório (DPVAT) em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi 

vítima de acidente de trânsito em 07/08/2016, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento do seguro obrigatório, no valor indenizável proporcional à 

lesão permanente resultante ao autor, acrescidos de juros legais, mais a 

correção monetária de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré 

condenada ao pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram 

os documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto 

aos autos, tendo alegado, preliminarmente, necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, pendência documental do requerimento 

administrativo, falta de interesse processual pela ausência de prévio 

pedido administrativo, principio da causalidade e a sucumbência autoral, 

bem como ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento 

válido e regular do processo devido comprovante de residência 

apresentado estar em nome de terceiro. No mérito alega a insuficiência 

probatória do registro de ocorrência, inexistência de prova da invalidez, 

manifesta acerca do laudo pericial, discorre sobre os valores da 

indenização, pagamento proporcional à lesão, bem como quanto aos juros, 

correção monetária e honorários advocatícios, requerendo a 

improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos autos. Foi 

juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o documento de 

avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação das partes 

quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à alegação 

de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da 

demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro 

pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que façam parte do 

convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. 

Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. 

LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. 

MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO 

JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. 

no polo passivo da ação. Desnecessidade. Qualquer segurado que 

compõe o consórcio tem legitimidade para responder pelo pagamento da 

indenização referente ao seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte 

autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento parcial do seguro obrigatório 

DPVAT não impede o beneficiário de ingressar com demanda judicial 
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visando o complemento da referida indenização. A eventual quitação 

outorgada tem efeito liberatório apenas em relação ao valor constante no 

recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação 

Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - 

AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Data de 

Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) Quanto à alegação de falta de 

interesse de agir, em razão da ausência do prévio pedido administrativo, 

bem como pendência documental do requerimento administrativo, estas 

não prosperam, nos termos do entendimento já consolidado de que se 

houve contestação, a questão restou controvertida, pelo que rejeito as 

preliminares arguidas Nesse sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. 

INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 

CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. 

ECONOMIA PROCESSUAL. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. 

PRELIMINAR REJEITADA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE 

AUTOMOBILÍSTICO. DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO 

LOCOMOTORA DE GRAU MODERADO. NEXO CAUSAL. 

ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. 

CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO. 1. Embora 

indispensável o prévio requerimento administrativo para o ajuizamento da 

ação de cobrança do seguro DPVAT, houve a pretensão resistida 

judicialmente, pela contestação de mérito, o que confirma a inevitabilidade 

de intervenção judicial. 2. É notório nos autos que o autor não conseguiria 

a pretensão pela via administrativa. Dessa forma, a fim de se promover 

uma prestação jurisdicional célere e eficaz, deve ser afastada a alegada 

falta de interesse de agir, em homenagem ao princípio da economia e do 

aproveitamento dos atos processuais, além da primazia do julgamento do 

mérito inserida na esfera da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º 

do Código de Processo Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 

0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: HECTOR VALVERDE, Data de 

Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado 

no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) (grifado) Muito embora a parte ré 

tenha arguido como preliminar o princípio da causalidade e a sucumbência 

autoral, verifica-se que a questão não se amolda nas hipóteses previstas 

no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. Quanto à alegação de 

ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo em razão de o comprovante de residência 

apresentado estar em nome de terceiro, os artigos 319 e 320 do Código de 

Processo Civil estabelecem requisitos necessários à propositura da ação, 

propiciando a regular tramitação, vejamos: “Art. 319. A petição inicial 

indicará: I - o juízo que é dirigida; II - os nomes, prenomes, estado civil, a 

existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no 

Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, 

o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu; III - o 

fato e os fundamentos jurídicos do pedido; IV - o pedido com as suas 

especificações; V - o valor da causa; VI - as provas com que o autor 

pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; VII - a opção do autor 

pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação. § 1° - 

Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, 

na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção. 

§ 2°- A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de 

informações a que se refere o inciso II, for possível a citação do réu. § 3º- 

A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no 

inciso II deste artigo se a obtenção de tais informações tornar impossível 

ou excessivamente oneroso o acesso à justiça. Art. 320. A petição inicial 

será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.” 

Verifica-se como requisito da peça inicial a indicação do domicílio e 

residência da parte sem, contudo, haver qualquer menção à necessidade 

de comprovação de tais dados, como forma inclusive de facilitar o acesso 

à justiça. Ressalte-se que vige o princípio da boa fé quanto ao endereço 

de domicílio informado pela parte postulante, sendo que a demonstração 

de comprovante de endereço, no nome do autor caracteriza excesso de 

formalismo, com potencial risco de afastar a parte de receber a prestação 

jurisdicional pretendida, pelo que afasto a preliminar levantada. Esse é o 

entendimento jurisprudencial: “APELAÇAO CIVEL. SUBCLASSE 

RESPONSABILIDADE CIVIL. CANCELAMENTO DE REGISTRO. CADASTRO 

DE INADIMPLENTES. ORDEM DE EMENDA DA INICIAL. JUNTADA DE 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. DESNECESSIDADE NO CASO. 

SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. De acordo com artigo 319, II, do CPC/2015, 

a parte autora deve informar seu endereço, além de outros dados 

estipulados no dispositivo legal, que não exige comprovante de residência. 

De regra, pois, a comprovação da residência da parte autora não é 

requisito indispensável à propositura da demanda, salvo quando o juiz, de 

forma fundamentada, indicar razões para exigir da parte uma conduta que 

a lei não prevê. (...)(Apelação Cível Nº 70077215887, Nona Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em 

25/04/2018)(TJ-RS, AC: 70077215887 RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, 

Data de Julgamento: 25/04/2018, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário de Justiça do dia 27/04/2018)(grifado) No mérito, verifica-se que a 

ré alega insuficiência probatória do registro de ocorrência, argumentando 

que o fato não fora presenciado pela autoridade policial, por isso não seria 

possível afirmar que o acidente foi causado por veículo. Entretanto, é 

sabido que o boletim de ocorrência não é o único documento hábil a 

comprovar a ocorrência do acidente de trânsito, devendo esse ser 

corroborado com os demais documentos dos autos, o que ocorre no 

presente caso. Ademais, prescreve o artigo 5º, da Lei n. 6.194/74 que “o 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer forma de franquia de 

responsabilidade do segurado”. Desta forma, verifica-se que o boletim de 

ocorrência juntado aos autos, aliado ao boletim de atendimento, 

comprovam que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 07/08/2016. A 

perícia médica judicial realizada concluiu que KLEWERSON JUNIOR SILVA 

PEREIRA, apresenta invalidez permanente parcial incompleta do membro 

inferior direito de intensa intensidade avaliada em 75%; permitindo admitir o 

nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos 

corporais apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim 

como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve 

ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização 

pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da 

Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 75% de invalidez permanente parcial incompleta do membro 

inferior direito, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 75% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e 

cinquenta reais), contudo o autor faz jus a 75% desse valor, ou seja, R$ 

7.087,50 (sete mil oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Com relação 
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aos juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme 

estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à 

correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde 

a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior 

Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de 

R$ 7.087,50 (sete mil oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo percentual 

previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos 

termos do art. 85, § 2º, c/c art. 86, parágrafo único, do Novo Código de 

Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 30 de julho de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019723-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL PEREIRA DE MATOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019723-86.2017.8.11.0041. AUTOR: 

DANIEL PEREIRA DE MATOS RÉU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. DANIEL PEREIRA DE MATOS, qualificado nos 

autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em 

desfavor de BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, igualmente 

qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 

03/06/2015, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão pela qual 

requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do seguro 

obrigatório, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de acordo com o 

índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao pagamento de 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. A requerida 

apresentou contestação e documentos junto aos autos, tendo alegado, 

preliminarmente, necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo, a falta de interesse de agir pela ausência de prévio requerimento 

administrativo, bem como pela sua não comprovação e recusa. No mérito 

alega a ausência de provas quanto à invalidez permanente da parte 

postulante, discorre sobre o princípio da eventualidade, a forma de 

pagamento, os valores da indenização, bem como quanto aos juros, 

correção monetária, honorários advocatícios, requerendo a improcedência 

do pedido. A impugnação foi acostada aos autos. Foi juntado o termo de 

sessão de conciliação, bem como o documento de avaliação médica para 

fins de conciliação e a manifestação das partes quanto ao laudo. É o 

relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária 

a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve 

prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado 

de qualquer uma das seguradoras que façam parte do convênio do 

seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é 

a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. 

VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE 

VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. 

Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. 

Desnecessidade. Qualquer segurado que compõe o consórcio tem 

legitimidade para responder pelo pagamento da indenização referente ao 

seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O 

pagamento parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário 

de ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse processual pela ausência de 

prévio requerimento administrativo, bem como pela sua não comprovação 

e recusa, estas alegações não prosperam, nos termos do entendimento já 

consolidado de que se houve contestação, a questão restou 

controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) No mérito, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos 

autos, aliado ao boletim de atendimento comprovam que o autor foi vítima 

de acidente de trânsito em 03/06/2015. A perícia médica judicial realizada 

concluiu que DANIEL PEREIRA DE MATOS, apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do ombro esquerdo de intensa intensidade avaliada em 

75%; permitindo admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos 

noticiados e os danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, 

ainda que parcial, bem como o nexo de causalidade com o acidente 

mencionado na exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao 

restante da indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os 

artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores 

de indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas.” (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 
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indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 75% de invalidez permanente parcial incompleta do ombro 

esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 75% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e 

cinco reais), contudo o autor faz jus a 75% desse valor, ou seja, R$ 

2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). 

Com relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, 

conforme estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de 

mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que 

tange à correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve 

incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do 

Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de 

R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos), equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo 

percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela 

Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos 

termos do art. 85, § 2º, c/c art. 86, parágrafo único, do Novo Código de 

Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 30 de julho de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036752-52.2017.8.11.0041
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JOAO CARLOS DISARSZ ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE SEGANFREDO HUBNER OAB - MT24005/O (ADVOGADO)
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BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo n. 1036752-52.2017.8.11.0041 Visto João Carlos Disarsz Alves, 

qualificado nos autos, ajuizou Ação de Indenização Por Dano Moral em 

desfavor do Banco do Brasil S/a, igualmente qualificado nos autos, 

alegando que é correntista do banco requerido há aproximadamente dez 

anos e sempre teve as suas solicitações atendidas de forma satisfatória, 

no entanto, ao verificar que não poderia utilizar alguns serviços 

disponibilizados, em virtude do seu cadastro estar desatualizado, foi até a 

agência, no dia 13.7.2017, em seu horário de almoço, que tem duração e 

uma hora. Que chegando ao local, retirou a senha de atendimento n. A016, 

às 11h21min e somente começou a ser atendido às 12h59min, sendo o 

atendimento encerrado às 13h34min, tendo permanecido na agência por 2 

horas e 12 minutos até a conclusão do atendimento. Assevera que não 

conseguiu almoçar, vez que todo o tempo de espera somado ao tempo de 

atendimento ultrapassou o limite de seu intervalo de almoço e ainda, ao 

chegar no trabalho, necessitou justificar o atraso ao seu superior e anda 

compensar as horas que perdeu, trabalhando horas extras, além das 8 

horas usuais. Que no final do mês de setembro de 2017 solicitou um 

cartão de crédito via internet bamking, que chegou à sua residência em 

10.10.2017, porém, mesmo com a atualização cadastral realizada, o 

referido cartão estava sem limite disponível para utilização. Afirma que, no 

dia 13.10.2017, foi mais uma vez ao banco requerido, retirou a senha para 

atendimento n. Y005, às 11h29min e somente foi atendido às 14h8min, 

precisando aguardar 2 horas e 39 minutos, já que o atendimento foi 

finalizado ás 15h24min, permanecendo na agência por 2 horas e 55 

minutos até a conclusão do atendimento, pelo que requer seja o requerido 

condenado ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 

30.000,00 (trinta mil reais), além de custas processuais e honorários 

advocatícios. Com a inicial vieram os documentos que a parte autora 

entendeu serem necessários. Foi designada audiência de conciliação, 

determinada a inversão do ônus da prova, deferindo-se os benefícios da 

justiça gratuita ao autor. A audiência de conciliação restou infrutífera (Id. 

12752836). A contestação e documentos foram apresentados (Id. 

12732496), tendo a parte ré aduzido, preliminarmente, ausência de 

documentos indispensáveis à propositura da ação, pugnando pela 

extinção do processo. No mérito, aduz inexistência de conduta ilícita, 

ausência de comprovação de dano, do dolo ou culpa, requerendo a 

improcedência dos pedidos. A impugnação à contestação veio aos autos 

(Id. 12982112). As partes foram intimadas a especificarem as provas a 

produzir (Id. 13072160), decorrendo o prazo sem a manifestação das 

partes, conforme certificado (Id. 13644684). É o relatório. Decido. Cuida-se 

de Ação de Indenização Por Danos Morais promovida por João Carlos 

Disarsz Alves em desfavor de Banco do Brasil S/A e, em razão de não 

existir necessidade de produção de outras provas, consoante os 

princípios da economia e celeridade processual, impõe-se o julgamento 

antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. João Carlos Disarsz Alves pleiteia indenização por 

supostos danos morais ocasionados pelo Banco do Brasil S/A, sob a 

alegação de que permaneceu na fila tempo muito superior ao determinado 

por lei. A Lei Municipal nº 2.757/2005, que dispõe sobre alteração da Lei n. 

1.386/94 – Código de Postura de Várzea Grande, incluindo procedimentos 

a serem adotados em estabelecimentos bancários e demais instituições 

financeiras que funcionam no município estabelece: Art. 51. Os 

estabelecimentos bancários e demais instituições financeiras sediadas 

neste município, observarão, obrigatoriamente, os seguintes 

procedimentos e disposições: I-o atendimento ao munícipe, 

preferencialmente assentado deverá ocorrer no prazo máximo de 15 

(quinze) minutos em dias normais e 30 (trinta) minutos em véspera e um 

dia depois de feriado, a contar do momento em que o usuário tenha 

entrado na fila, comprovando-se o tempo através do bilhete de senha da 

qual constará, mecanicamente impresso, o horário do seu recebimento e 

do atendimento; Ressalte-se que a espera em fila de banco somente é 

indenizável quando o tempo extrapola muito o legalmente permitido, o 

consumidor sofre humilhação por algum motivo ou tem algum tipo de 

limitação física, sendo que o dano moral deve ser comprovado, pois a 

finalidade da lei é aplicar sanções administrativas, conforme consta do § 

2º, do artigo 51 da referida lei. “§ 2º A desobediência às normas deste 

capítulo sujeitará o infrator à multa pecuniária de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais) por infração, comprovada por meio de denúncia do munícipe ou 

constatada em fiscalização habitual do Poder Público. § 3º A contar de 10 

(dez) infrações sucessivas, para cada inciso infringido, serão suspensas 

as atividades pelo prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sem prejuízo da 

multa pecuniária. § 4º A não adoção das medidas impedirá a expedição e 

renovação do alvará de funcionamento, ficando vedado ao serviço público 
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expedir esse licenciamento sem antes aferir, por constatação in loco, 

devidamente atestada pelo técnico responsável, o cumprimento das 

exigências legais. § 5º O órgão de fiscalização do município dará 

atendimento preferencial aos munícipes que apresentarem denúncias de 

infrações referidas neste capítulo, deslocando um fiscal imediatamente 

para a agência infratora a fim de lavrar a ocorrência.” É certo que o não 

cumprimento ao prazo estabelecido pela norma municipal é um dos 

elementos a serem levados em conta para aferição do constrangimento 

suportado, contudo, não é o único. É necessário que existam outros fatos 

que justifiquem o abalo moral e o consequente ressarcimento. O autor 

junta aos autos (Id. 11006999) documento demonstrando que no dia 

13.7.2017 retirou a senha de atendimento, às 11:21:08 e foi atendido às 

12:59:35, demonstrando que a espera pelo atendimento foi de uma hora e 

trinta e oito minutos. Também trouxe para os autos (Id.110077000) 

detalhamento do extrato de atendimento para demonstrar que no dia 

13.10.2017 também chegou no banco requerido às 11:29:46 e que o início 

do atendimento somente aconteceu às 14:08:38, evidenciando uma espera 

de mais de duas horas e meia. O fato da parte autora ter eventualmente 

permanecido em fila de banco aguardando atendimento além do prazo 

estabelecido pela Lei Municipal, não configura humilhação e, portanto, 

dano moral, mas sim aborrecimento, desconforto, incômodo, chateação 

que consiste em mera irregularidade administrativa comum na relação 

banco/cliente. Convém observar, que entendo que o dano moral passível 

de indenização somente se configura quando há ofensa aos direitos de 

personalidade, o que não se iguala ao mero aborrecimento decorrente da 

espera demorada por atendimento. Ademais, é possível que a parte autora 

tenha experimentado certo desconforto, dissabor e até incômodo durante 

a espera que excedeu ao tempo regulamentar, o que não significa 

potencialidade lesiva que possa causar indenização por dano moral como 

pleiteado. A propósito: “EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ESPERA EM 

FILA DE BANCO POR TEMPO SUPERIOR AO DE MEIA HORA FIXADO POR 

LEGISLAÇÃO LOCAL - INSUFICIÊNCIA DA SÓ INVOCAÇÃO LEGISLATIVA 

ALUDIDA - OCORRÊNCIA DE DANO MORAL AFASTADO PELA SENTENÇA 

E PELO COLEGIADO ESTADUALAPÓS ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS 

FÁTICAS DO CASO CONCRETO - PREVALÊNCIA DO JULGAMENTO DA 

ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ - RECURSO ESPECIAL 

IMPROVIDO. 1.- A só invocação de legislação municipal ou estadual que 

estabelece tempo máximo de espera em fila de banco não é suficiente 

para ensejar o direito à indenização, pois dirige a sanções administrativas, 

que podem ser provocadas pelo usuário. 2.- Afastado pela sentença e 

pelo Acórdão, as circunstâncias fáticas para configuração do dano moral, 

prevalece o julgamento da origem (Súmula 7/STJ). 3.- Recurso Especial 

improvido.” (STJ – Terceira Turma -REsp 1340394/SP - Rel. Min. SIDNEI 

BENETI – Julg. em 07/05/2013 – Dje 10/05/2013) “EMENTA: AGRAVO 

REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

POUCO TEMPO DE ESPERA EM FILA DE BANCO. MERO DISSABOR. DANO 

MORAL. NÃO CARACTERIZADO. 1. O pouco tempo de espera em fila de 

banco não tem o condão de expor a pessoa a vexame ou constrangimento 

perante terceiros, não havendo que se falar em intenso abalo psicológico 

capaz de causar aflições ou angústias extremas. 2. Situação de mero 

aborrecimento ou dissabor não suscetível de indenização por danos 

morais. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ – Quarta 

Turma - AgRg no Ag 1422960/SC - Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI – 

Julg. Em 27/03/2012 - DJe 09/04/2012) E também: “APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TEMPO DE ESPERA EM 

FILA DE BANCO – MERO DISSABOR - EXTINÇÃO DO FEITO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO – NÃO RESTOU CONFIGURADO DANO MORAL – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “A só invocação de 

legislação municipal ou estadual que estabelece tempo máximo de espera 

em fila de banco não é suficiente para ensejar o direito à indenização, pois 

dirige a sanções administrativas, que podem ser provocadas pelo usuário” 

(STJ – 3ª Turma – REsp 1340394/SP – Rel. Ministro SIDNEI BENETI – j. 

07/05/2013, DJe 10/05/2013).” (Ap 68986/2014, DES. JOÃO FERREIRA 

FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/11/2014, Publicado no 

DJE 27/11/2014) Desse modo, não verificada a configuração do dano 

moral, inclusive por não vislumbrar todos os elementos previstos no artigo 

186 do Código Civil, o pleito não deve prosperar. Posto isso, com 

fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na Ação de Indenização por 

Danos Morais promovida por João Carlos Diasarsz Alves em desfavor de 

Banco do Brasil S/A. Condeno o autor ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa atualizado, com fundamento no artigo 85, §

§ 2º e 6º do Novo Código de Processo Civil. Todavia, considerando que 

ele é beneficiário da justiça gratuita, ficará suspenso o pagamento da 

sucumbência, até que possa satisfazê-lo, sem prejuízo do sustento 

próprio ou de sua família, prescrevendo em cinco anos a obrigação (artigo 

12, da Lei 1.060/50). Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos após as baixas e anotações pertinentes. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 30 e julho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005040-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APUI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALES DO VALLE BARBOSA ANJOS OAB - MT14858/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SACAL DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo n. 1005040-10.2018.8.11.0041 Visto. Trata-se de Ação de 

Execução de título Extrajudicial promovida por Apuí Construtora de Obras 

Ltda em desfavor de Sacal Diesel Peças e Serviços Ltda, onde houve 

pedido de desistência da ação formulado pela parte autora (Id. 12440726). 

Assim, considerando que não houve a citação da parte ré HOMOLOGO 

por sentença a desistência da presente ação e, em consequência, julgo 

extinto o presente feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 

485, VIII, do NCPC. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se estes autos, 

após as baixas e anotações necessárias. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 30 de julho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005602-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS SARAIVA DUARTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS PADILHA E SILVA OAB - MT11637-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo n. 1005602-19.2018.8.11.0041 Visto. Trata-se de Ação Para 

Liquidação de Sentença promovida por Marcos Vinicius Saraiva Duarte em 

desfavor de Ympactus Comercial Ltda (Telexfree), em que a parte autora 

foi intimada para emendar a inicial, comprovando a efetivação, por prova 

documental, de pagamento(s) a requerida ou a terceiro a ela vinculada, 

sob pena de indeferimento da petição inicial, contudo, devidamente 

intimada, deixou transcorrer o prazo legal, sem qualquer manifestação, 

conforme certificado (Id. 14345219). É o relatório. Decido. A parte autora 

foi devidamente intimada para promover atos e diligências que lhe 

competia, qual seja, comprovar a efetivação, por prova documental, de 

pagamento a requerida ou a terceiro a ela vinculada, contudo, 

devidamente intimada, deixou transcorrer o prazo sem manifestação. O 

artigo 321, do Novo Código de Processo Civil dispõe: “Art. 321. O juiz, ao 

verificar que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos arts. 

319 e 320, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de 

dificultar o julgamento do mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 

(quinze) dias, a emende, ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”. No caso em análise, a parte 

autora, apesar de devidamente intimada, não adotou as medidas cabíveis 

para sanar as irregularidades apontadas, sendo que o indeferimento da 

petição inicial se impõe. Ademais, não é necessário intimar pessoalmente a 

parte para emendar a petição inicial, sendo suficiente a intimação do 

advogado constituído, por publicação, o que de fato ocorreu. Posto isso, 

INDEFIRO a petição inicial e, consequentemente JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I c/c art. 321, 

parágrafo único, ambos do Novo Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 
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Cuiabá 30 de julho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1035375-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENANN VITTORAZI DE ARRUDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA RACHEL FONSECA DA SILVA OAB - MT0018972A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo n. 1035375-46.2017.8.11.0041 Visto. Trata-se de Ação de 

Liquidação e Cumprimento de Sentença – Liquidação Provisória por Artigo 

promovida por Renann Vittorazi de Arruda em desfavor de Ympactus 

Comercial Ltda – ME, onde houve pedido de desistência da ação formulado 

pela parte autora (Id. 14255685). Assim, considerando que não houve a 

citação da parte ré HOMOLOGO por sentença a desistência da presente 

ação e, em consequência, julgo extinto o presente feito sem resolução do 

mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do NCPC. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios. Certificado o trânsito em 

julgado, arquivem-se estes autos, após as baixas e anotações 

necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 30 de julho de 

2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017061-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS POLICIAIS RODOVIARIOS FEDERAIS NO EST MT 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE BOM DESPACHO DANTAS BORGES OAB - MT13274/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo n. 1017061-18.2018.8.11.0041 Visto. Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito e Relação Contratual, Com 

Repetição de Indébito e Reparação Por Danos Morais c/c Pedido de Liminar 

em Tutela Antecipada promovida por Sindicato dos Policiais Rodoviários 

Federais no Estado de Mato Grosso em desfavor de Vivo – Telefônica 

Brasil S/A, em que foi determinada a intimação da parte autora para de 

informar precisamente no campo dos pedidos os supostos contratos 

fraudulentos que pretende a declaração de inexistência de relação com a 

ré e os valores de repetição do indébito, consequentemente atribuir o valor 

da causa à sua total pretensão, incluindo danos morais, e comprovar o 

recolhimento das custas, no prazo, de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento (art. 290 c/c 321, parágrafo único, do NCPC). A parte 

autora, devidamente intimada, deixou transcorrer o prazo legal, sem 

qualquer manifestação, conforme certificado (Id. 13771279). É o relatório. 

Decido. A parte autora foi devidamente intimada para promover atos e 

diligências que lhe competia, qual seja, aditar a inicial, nos termos do artigo 

321, parágrafo único, do NCPC, contudo, devidamente intimada, deixou 

transcorrer o prazo sem manifestação. O artigo 321, do Novo Código de 

Processo Civil dispõe: “Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial 

não preenche os requisitos exigidos nos arts. 319 e 320, ou que 

apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do 

mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende, 

ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou 

completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz 

indeferirá a petição inicial”. No caso em análise, a parte autora, apesar de 

devidamente intimada, não adotou as medidas cabíveis para sanar as 

irregularidades apontadas, sendo que o indeferimento da petição inicial se 

impõe. Ademais, não é necessário intimar pessoalmente a parte para 

emendar a petição inicial, sendo suficiente a intimação do advogado 

constituído, por publicação, o que de fato ocorreu. Posto isso, INDEFIRO a 

petição inicial e, consequentemente JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução de mérito, nos termos do art. 485, I c/c art. 321, parágrafo 

único, ambos do Novo Código de Processo Civil. Sem custas processuais. 

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá 30 de julho 

de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

11ª Vara Civel

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012131-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FAUSTA REGINA DE MELO GONCALVES (EXECUTADO)

LUCIULA GONCALVES NONATO (EXECUTADO)

LUCIULA CALCADOS E ACESSORIOS EIRELI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAIS SVERSUT ACOSTA OAB - MT0009634A-N (ADVOGADO)

 

Diante da manifestação da parte Executada Luciula Calçados e 

Acessórios Eireli Ltda, bem como as certidões negativas do Sr. Oficial de 

Justiça, impulsiono o feito para proceder a intimação da Parte Exequente 

para, no prazo de quinze dias, manifestar nos autos, pleiteando o que 

entender de direito. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021614-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

H.E.BUENO REPRESENTACOES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO TORBAY GORAYEB OAB - MT0006351A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WALSYWA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS METALURGICOS 

LTDA (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que a contestação/reconvenção apresentada pela 

Requerida, encontra-se tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para 

proceder a intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os 

termos da referida defesa e contestar a reconvenção apresentada, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1124559 Nr: 20702-02.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE LYRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILLIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:11065-A

 Impulsiono estes autos, com a finalidade de proceder à intimação das 

partes para se manifestarem quanto a certidão de fls 99.

Luiz Carlos Gomes - Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1113292 Nr: 16025-26.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO RODRIGO DA SILVA SOUZA

 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

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

procedo a republicação da certidão de fls.96, uma vez que a certidão não 

foi publicada para o advogado do requerente, ora apelado, ato continuo 

encaminho a republicação: Certifico que houve interposição do recurso de 
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apelação pelo requerido, ora apelante, procedo à intimação do apelado, 

para, querendo, apresentar as contrarrazões ao referido recurso.

 Luiz Carlos Gomes - Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 972621 Nr: 10552-93.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO PAULO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr.ª Lucimar Cristina 

Gimenez - OAB/MT 8.506 - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, do Provimento 56/2007 e da Ordem de 

Serviço nº 01/2017, impulsiono estes autos, com a finalidade de proceder 

à intimação da Parte Requerente para, em cinco dias, manifestar sobre o 

pagamento voluntário protocolado nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1075377 Nr: 57680-12.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILSON MATIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON JOSÉ PACHECO 

SAMPAIO - OAB:5776/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 3127-A

 Certidão

Certifico que houve interposição do recurso de apelação pelo requerente, 

ora apelante, ato contínuo, procedo à intimação do apelado, para, 

querendo, apresentar as contrarrazões ao referido recurso.

 Cuiabá - MT, 27 de julho de 2018.

Patricia de Oliveira Nunes - Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1129467 Nr: 22809-19.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDKAG, AGEMIRO FERNANDES DA GUIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANINE DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 21.653, JOAO BATISTA DE MENEZES - OAB:6943/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Fernando Cesar 

Zandonadi - OAB/MT 5736 - OAB:

 Certidão

Certifico que houve interposição do recurso de apelação pelo requerido, 

ora apelante, desta forma, procedo à intimação do apelado, para, 

querendo, apresentar as contrarrazões ao referido recurso.

 Cuiabá - MT, 27 de julho de 2018.

Patrícia de Oliveira Nunes - Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1141712 Nr: 28168-47.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO BATISTA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR DE CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:10.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar se ainda tem interesse no feito, uma 

vez que, não compareceu a perícia médica agendada anteriormente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1003363 Nr: 24875-06.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDERSON CONSTANTINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:9.079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT movida por Wanderson 

Constantino da Silva em face de Porto Seguros Cia de Seguros Gerais 

para condenar a requerida:a) ao pagamento do valor de R$ 2.362,50 (dois 

mil e trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) conforme 

tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente no membro 

inferior direito, corrigido monetariamente data do sinistro (17/11/2012) até 

a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o 

índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir 

da citação; b) ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil.Transitado em 

julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na execução da 

sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo pagamento 

voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, expeça-se o 

competente alvará.Nada requerido arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais.Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 992007 Nr: 19457-87.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUSTAVO EMILIO RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DO CARMO COSTA 

MARQUES - OAB:OAB/MT 18.047

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT movida por Gustavo Emilio 

Rodrigues dos Santos em face de Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT S/A., para condenar a requerida:a) ao pagamento do valor 

de R$ R$ R$ 3.037,50 (três mil e trinta e sete reais e cinquenta centavos) 

conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente 

parcial incompleta no membro inferior direito, corrigido monetariamente 

data do sinistro (23/11/2014) até a data do efetivo pagamento (Súmula 

43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de 

mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 

(um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de 

Processo Civil.Havendo pagamento voluntário da sentença e concordância 

da parte vencedora, expeça-se o competente alvará.Transitado em 

julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na execução da 

sentença, apresentando a planilha de cálculo. Nada requerido arquivem-se 

os autos observadas as formalidades legais.Deixo de atender a ordem 

cronológica de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 

2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da 

Meta estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon
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 Cod. Proc.: 1017955 Nr: 30888-21.2015.811.0041

 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: MAURICIO SANTINO TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BENEDITO DE SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMANOEL GOMES DE SOUSA - 

OAB:18303

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, com base no que dos autos constam, nos termos do art. 487, I, 

do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente Ação 

Indenizatória por Danos Materiais e Morais ajuizada por Mauricio Santino 

Teixeira em face de João Benedito de Siqueira, para:a)condenar a parte 

requerida ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a 

título de indenização por danos morais, com juros de mora em 1% ao mês, 

nos termos do art. 406 do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do 

CTN, a partir do evento danoso (Súmula STJ – 54), e correção monetária 

pelo INPC a partir da prolação da sentença.b)condenar ao pagamento da 

quantia de R$ 1.428,00 (mil quatrocentos e vinte e oito reais) a título de 

danos materiais devendo incidir juros de mora em 1% ao mês, nos termos 

do art. 406 do vigente Código Civil, c/c o § 1º, do art. 161, do CTN, a partir 

do evento danoso e correção monetária pelo INPC, a partir do prejuízo 

sofrido.Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais, 

e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação. 

Transitado em julgado, não havendo outros requerimentos, arquivem-se os 

autos com as baixas e comunicações de estilo. Deixo de atender a ordem 

cronológica de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 

2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da 

Meta estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 989396 Nr: 18310-26.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELIA CRISTINA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:9079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT movida por Célia Cristina Soares 

em face de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A, para 

condenar a requerida:a) ao pagamento do valor de R$ 4.725,00 (quatro mil 

e setecentos e vinte e cinco reais) conforme tabela de percentuais, para o 

caso de invalidez permanente parcial incompleta no membro inferior direito, 

corrigido monetariamente data do sinistro (24/10/2012) até a data do 

efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC 

e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º 

do Código de Processo Civil.Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará.Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais.Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 992704 Nr: 19731-51.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO CECÍLIO DE BULHÕES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEICE HELLEN COSTA LEITE - 

OAB: 9475, NILSON PORTELA FERREIRA - OAB:12925/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT movida por Mário Cecílio de 

Bulhões em face de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT 

S/A para condenar a requerida:a) ao pagamento do valor de R$ 7.087,50 

(sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) conforme tabela de 

percentuais, para o caso de invalidez permanente parcial incompleta no 

membro inferior esquerdo, corrigido monetariamente data do sinistro 

(01/05/2014) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo 

ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por 

cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo 

Civil.Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse 

na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará.Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais.Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1014901 Nr: 29666-18.2015.811.0041

 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: CEZALPINO ALVES DOS SANTOS, HEROTILDES 

PASSOS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANTONIO PEREIRA ALVES, HSBC 

BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO GABRIEL SILVA 

TIRAPELLE - OAB:10455/MT

 Vistos, etc.

Ciente do acórdão de fls. 267/271 e 403.

Cumpra-se conforme determinado às fls. 267/271 e 403.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se a 

respeito do interesse no prosseguimento do feito, requerendo o que 

entender de direito.

Decorrido o prazo e com a manifestação da parte autora, certifique-se e 

voltem-me conclusos.

Mantendo-se inerte, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 996373 Nr: 21804-93.2015.811.0041

 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: JAIL ANACLETO ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Alves Cardoso - 

OAB:9.494, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725/MT

 Vistos, etc.

Ciente do acórdão de fls. 276/281.

Cumpra-se conforme determinado às fls. 276/281.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se a 

respeito do interesse no prosseguimento do feito, requerendo o que 

entender de direito.

Decorrido o prazo e com a manifestação da parte autora, certifique-se e 

voltem-me conclusos.

Mantendo-se inerte, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.
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Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1148128 Nr: 30835-06.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BARCELOS CARLOS E GOMES ADVOGADOS 

ASSOCIADOS, FIRMINO GOMES BARCELOS, ANTONIO CARLOS DE 

BARCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIUS DELBONI DE ANDRADE - 

OAB:12.573/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON FEITOSA JUNIOR - 

OAB:8.656/MT

 Vistos, etc.

Ciente do acórdão de fls. 377/384.

Cumpra-se conforme determinado às fls. 377/384.

Recebo o cumprimento de sentença de fls. 387/388 e determino a 

retificação da capa dos autos.

Intime-se o executado, na forma do art. 513, § 2º do Código de Processo 

Civil para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito (fls. 389/391), 

acrescido de custas, se houver.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do acima determinado, o 

débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de 

honorários advocatícios de 10% (dez por cento).

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 sem o pagamento voluntário, ini¬cia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

Não efetuado o pagamento no prazo legal, procederá de imediato à 

penhora e avaliação de bens, seguindo-se dos atos expropriatórios.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 985350 Nr: 16462-04.2015.811.0041

 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: EDER CARLOS DA SILVA, ARLENE PINHO DOS 

SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOTUFO ENGENHARIA E CONTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO THOME DA CRUZ - 

OAB:13257

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MEIRE CORREIA DE SANTANA 

DA C. MARQUES - OAB:9995/MT

 Vistos, etc.

Ciente da decisão de fls. 317.

Cumpra-se conforme determinado às fls. 317.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se a 

respeito do interesse no prosseguimento do feito, requerendo o que 

entender de direito.

Decorrido o prazo e com a manifestação da parte autora, certifique-se e 

voltem-me conclusos.

Mantendo-se inerte, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1083780 Nr: 3329-55.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMINDO MAXIMIANO LECHNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Denner B. Mascarenhas 

Barbosa - OAB/MT 13.245 - OAB:

 Vistos, etc.

Ciente do acórdão de fls. 136/140.

Cumpra-se conforme determinado às fls. 136/140.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se a 

respeito do interesse no prosseguimento do feito, requerendo o que 

entender de direito.

Decorrido o prazo e com a manifestação da parte autora, certifique-se e 

voltem-me conclusos.

Mantendo-se inerte, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 823020 Nr: 29151-51.2013.811.0041

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRGIO SHIGUERO KAWAHARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO OSMAR PIZZATTO - 

OAB:11.094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:5699-B/MS

 Vistos, etc.

Ciente do acórdão de fls. 154/157.

Cumpra-se conforme determinado às fls. 154/157.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se 

a respeito cumprimento voluntário da obrigação, conforme fls. 165, 

requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 971656 Nr: 10016-82.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VEBDS, ALDVANIR BEZERRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL SANTA HELENA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE DE PAULA SILVA - 

OAB:3208, GIORGIO AGUIAR DA SILVA - OAB:14.600/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT

 Vistos, etc.

Antes de qualquer manifestação e diante da apresentação de memoriais 

pela parte requerida, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar a pretensão quanto à produção de prova ou encerramento 

da instrução, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1111809 Nr: 15422-50.2016.811.0041

 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: CARMINDO REI DE FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ LEASING S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA - 

OAB:10444/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-A

 Vistos, etc.

Em que pese à manifestação da parte autor às fls. 210/211, observa-se 

que, conforme informação prestada pelo Departamento Estadual de 

Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT às fls. 207/209, o gravame do 
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veículo em discussão nos autos encontra-se baixado desde a data de 04 

de novembro de 2014.

Desse modo, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

informar e comprovar nos autos se deu início ao procedimento de 

transferência da propriedade do veículo e, em caso positivo, comprovar a 

negativa para a efetivação do ato, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1011870 Nr: 28363-66.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL ROTILHO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUTE SOUZA OLIVEIRA - 

OAB:18250/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A

 Certidão

Certifico que houve interposição do recurso de apelação pelo requerido, 

ora apelante, ato contínuo, procedo à intimação do apelado, para, 

querendo, apresentar as contrarrazões ao referido recurso.

 Cuiabá - MT, 30 de julho de 2018.

Patricia de Oliveira Nunes - Técnica Judiciária

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 733806 Nr: 30064-04.2011.811.0041

 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: ACGDC, GBDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GBDC, ACGDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE DE SOUZA MONARO - 

OAB:13094-B, EDNA BELLEZONI LOIOLA GONÇALVES - 

OAB:12.467-A/MT, ROSEMEIRE BARROS MONTEIRO DE LAMÔNICA 

FREIRE - OAB:4.497/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE DE SOUZA MONARO - 

OAB:13094-B, EDNA BELLEZONI LOIOLA GONÇALVES - 

OAB:12.467-A/MT, ROSEMEIRE BARROS MONTEIRO DE LAMÔNICA 

FREIRE - OAB:4.497/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FERNANDA 

FAUSTINO PEREIRA, para devolução dos autos nº 

30064-04.2011.811.0041, Protocolo 733806, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

1ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021190-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA OAB - MT9948/A (ADVOGADO)

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WASHIGTON ALVES CORDEIRO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se acerca do petitório do ID: 13073297. 

Cuiabá-MT, 28 de junho de 2018 Deivison Figueiredo Pintel Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000685-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SELMA LOPES CERQUEIRA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Tendo em vista a apreensão do veículo objeto desta lide, bem 

como, a NÃO CITAÇÃO do Requerido até a presente data, procedo à 

intimação da parte AUTORA para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar o 

endereço para citação do Réu, bem como, comprovante o pagamento de 

diligência do Oficial de Justiça. Cuiabá-MT, 27 de julho de 2018 Deivison 

Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da 

CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1029272-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNEY MARTINS GUILHERME OAB - SP177167 (ADVOGADO)

MOISES BATISTA DE SOUZA OAB - SP149225 (ADVOGADO)

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO NASCIMENTO BRANDAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1029272-23.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BV FINANCEIRA 

S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: RENATO 

NASCIMENTO BRANDAO Vistos. Tratam-se os autos de ação de busca e 

apreensão ajuizada por BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO em face de RENATO NASCIMENTO BRANDAO. Em 

pesquisa ao Sistema PJE, constata-se que tramitou perante o juízo da 4ª 

Vara Especializada em Direito Bancário ação de busca e apreensão n° 

1018032-03.2018.8.11.0041 tendo como objeto o mesmo contrato que 

ampara esta ação, a qual foi ajuizada no dia 24 de janeiro de 2017 e 

extinta aos 22 de novembro de 2017 sem resolução do mérito com fulcro 

no Art. 485, VII ante o pedido de desistência juntado aqueles autos. Desta 

feita, verifica-se que a competência para processar e julgar a presente 

ação é do juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário, senão 

vejamos: Art. 286. Serão distribuídas por dependência as causas de 

qualquer natureza: (...) II - quando, tendo sido extinto o processo sem 

resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio 

com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da 

demanda; (...) Posto isso, DECLINO DA COMPETÊNCIA para conhecer, 

processar e julgar o presente feito, determinando a sua redistribuição com 

as nossas homenagens à 4ª Vara Especializada em Direito Bancário desta 

Comarca, procedendo-se às baixas e anotações necessárias neste Juízo. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 25 de julho de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010832-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIEGO DE SOUZA VIEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1010832-42.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: TIEGO DE SOUZA VIEIRA 

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 
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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. 13797093, 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 trânsito em julgado, 

arquive-se com as anotações e baixas necessárias. P. I. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 25 de julho de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003632-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IRISMAR FERREIRA DE ALENCAR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1003632-18.2017.8.11.0041. REQUERENTE: AYMORE 

REQUERIDO: IRISMAR FERREIRA DE ALENCAR Vistos. Tratam-se os autos 

de ação de busca e apreensão ajuizada por AYMORE em face IRISMAR 

FERREIRA DE ALENCAR . Em pesquisa ao Sistema PJE, constata-se que 

tramitou perante o juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário ação 

de busca e apreensão n° 1018002-36.2016.8.11.0041 tendo como objeto o 

mesmo contrato que ampara esta ação, a qual foi ajuizada no dia 25 de 

outubro de 2016 e extinta aos 29 de maio de 2017 sem resolução do 

mérito com fulcro no Art. 485, VII ante o pedido de desistência juntado 

aqueles autos. Desta feita, verifica-se que a competência para processar 

e julgar a presente ação é do juízo da 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, senão vejamos: Art. 286. Serão distribuídas por dependência as 

causas de qualquer natureza: (...) II - quando, tendo sido extinto o 

processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em 

litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os 

réus da demanda; (...) Posto isso, DECLINO DA COMPETÊNCIA para 

conhecer, processar e julgar o presente feito, determinando a sua 

redistribuição com as nossas homenagens à 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário desta Comarca, procedendo-se às baixas e anotações 

necessárias neste Juízo. Cumpra-se. CUIABÁ, 26 de julho de 2018. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001913-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB - PR50945 (ADVOGADO)

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT0011877S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON ALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1001913-64.2018.8.11.0041. REQUERENTE: ITAU UNIBANCO 

S/A REQUERIDO: WILSON ALVES Vistos etc... Em primeiro lugar, procedo 

a vinculação deste feito à Ação Revisional nº 1003523-67.2018.8.11.0041, 

por terem por objeto o mesmo contrato. Da análise dos autos, constata-se 

a ausência de comprovação do recolhimento das custas iniciais. Desta 

feita, intimo o requerente para efetuar o recolhimento no prazo de 15 dias 

e/ou se for o caso comprovar o seu recolhimento, sob pena de 

indeferimento da inicial e extinção. Nesse sentido: “APELAÇÃO – 

Indeferimento da petição inicial – Descumprimento de decisão que 

determinara o recolhimento das custas ante o indeferimento do pedido de 

recolhimento ao final - Extinção do processo – Art. 267, I, c.c. 284, 

parágrafo único e 295, VI, do CPC – Recurso não provido”. (TJ-SP - APL: 

00016210320138260414 SP 0001621-03.2013.8.26.0414, Relator: Antonio 

Celso Aguilar Cortez, Data de Julgamento: 15/02/2016, 10ª Câmara de 

Direito Público, Data de Publicação: 09/03/2016) Cumpra-se. Cuiabá, 30 de 

julho de 2018. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1022259-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA RITA CHRISTOFOLO DE MELLO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIGIA IRACEMA CHRISTOFOLO DE MELLO OAB - PR0081719A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (RÉU)

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1022259-36.2018.8.11.0041. AUTOR: ANGELA RITA 

CHRISTOFOLO DE MELLO RÉU: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO 

S.A., BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A Vistos etc... Nos termos 

do art. 99, § 3º, do CPC, bem assim o constante no item 2.14.8, Capítulo 2, 

Seção 14 do Provimento n. 01/2007-CGJ, DEFIRO ao requerente os 

benefícios da justiça gratuita. Considerando o teor da correspondência de 

Id: 14304226 encaminhada pelo Banco BS2, intimo a autora para, no prazo 

de 15 dias emendar a inicial, sob pena de extinção e/ou demonstre de 

forma contundente que os argumentos ali firmados não coadunam com a 

verdade. Em caso de silêncio, conclusos para extinção. Cumpra-se. 

Cuiabá, 30 de julho de 2018. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1022102-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAVIA PARTICIPACOES S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA SEZANOWSKI MACHADO OAB - PR25276 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DE ANDRADE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1022102-63.2018.8.11.0041. REQUERENTE: PAVIA 

PARTICIPACOES S/A REQUERIDO: ANTONIO DE ANDRADE Vistos etc... 

Tratam-se os autos de requerimento avulso de Busca e Apreensão de rito 

especial pelo Decreto-Lei n° 911/1969, com as alterações processadas 

pela Lei n° 10.931/2004, na forma do provimento nº 31/2015 do CGJ, 

visando a apreensão dos seguintes bens: - 01 caminhão rígido, Marca 

Volvo, Modelo VM 6x4, Ano Fab/Mod 2010, Cor Branca, Placa NPH-0245, - 

01 carroceria caçamba basculante, Marca Fachini, Ano Fab/Mod 2010, 

Chassi SP7FN10212AR4539. Da análise dos autos, verifica-se a ausência 

de procuração/substabelecimento em favor da causídica subscritora da 

petição inicial Luciana Sezanowski Machado. Desta feita, concedo a 

autora o prazo de 15 dias para regularizar sua representação, sob pena 

de extinção por manifesto desinteresse. Em caso de silêncio ou pedidos 

protelatórios, comunique-se ao juízo de origem, e arquivem-se. CUMPRIDO, 

proceda-se como abaixo segue. DEFIRO o pleito da requerente, para tanto, 

expeça-se mandado de busca e apreensão, a ser cumprido no endereço: 

Rua Pimenta Bueno, nº 123, Bairro Dom Aquino, nesta cidade. Cumpra-se. 

Cuiabá, 30 de julho de 2018 Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1085688 Nr: 4118-54.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: NEREU NATT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIANO LOURENÇO SANCHES 

- OAB:11.333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:ES 17315, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5835-A/MT

 Vistos, etc.

Proceda-se à juntada da petição PEA – nº 1312659, datada de 25/06/2018, 

concernente em impugnação ao cumprimento de sentença, assim como o 

Malote Digital nº 81120183470917 informando a concessão da liminar para 

suspender os efeitos quanto a multa cominatória.

Tratam-se os autos de ação anulatória de execução extrajudicial de 

contrato bancário proposta por NEREU NATT em face de BANCO 

BRADESCO S/A, ambos qualificados.

O Banco agravou da decisão de fls. 301/302, ocasião em que foi exarada 

a seguinte decisão no AI nº 1006290-07.2018.811.000 – 4ª Câmara de 

Direito Privado “(...)Assim, convém suspender os efeitos da decisão de 

base, para que, até o exame do mérito do presente recurso não sejam 

causados danos irremediáveis ao agravante. Ante o exposto, CONCEDO a 

liminar para suspender os efeitos da decisão de base, que impingiu ao 

agravante, o pagamento do montante apresentada pela parte agravada, 

bem como, obstar a cobrança de multa cominatória. (...)”.

Desta feita, não obstante ao requerimento constante da capa dos autos, 

aguarde-se o deslinde nos autos do AI nº 1006290-07.2018.811.000 – 4ª 

Câmara de Direito Privado.

Após, conclusos para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 747020 Nr: 44252-02.2011.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCEL HENRIQUE MARTINES GRACINDO 

ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Da análise dos autos, verifica-se que o requerido não foi localizado até o 

momento, apesar das diversas diligências despendidas nesse sentido.

Desta feita, defiro o pleito de fls. 152/153.

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.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 788099 Nr: 42034-64.2012.811.0041

 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): ELETRÔNICA PAULISTA LTDA, VITORINO 

FERRI, ALCEDINA LUCIANO FERRI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819 PR, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:56.918/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Verifica-se dos autos que o requerente foi intimado para manifestar 

desistência quanto ao requerido falecido ou proceder a regularização do 

polo passivo da ação, inclusive, indicando o inventariante do espólio ou os 

herdeiros do de cujus, porém, limita-se em pleitear na petição de fls. 147 

que os herdeiros do falecido se habilitem no espólio, sem indicar seus 

nomes e respectivos endereços, portanto, trata-se de petição meramente 

protelatória.

Desta feita, ante a evidente falta de interesse do requerente em continuar 

demandando contra Vitorino Ferri, JULGO E DECLARO EXTINTA esta ação 

quanto ao referido devedor, procedendo as anotações devidas, tendo 

continuidade quanto aos demais.

No mais, considerando a citação via edital da Eletrônica Paulista e de 

Alcedina Luciano Ferri, dê-se vista ao douto Defensor Público na 

qualidade de curador especial.

Empós, intime-se o autor para manifestar em 15 dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 831786 Nr: 37421-64.2013.811.0041

 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: OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO BARATA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15.484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Defiro o pleito de fls. 129.

Assim, 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.

Após, expeça-se mandado de busca, apreensão e citação ao endereço: 

Rua Maria Muller, Nº 92, Bairro Jardim Paulista, nesta cidade.

CASO A DILIGÊNCIA RETORNE INFRUTÍFERA, expeça-se carta precatória 

com prazo de 90 dias, visando a busca, apreensão e citação, a ser 

cumprida no endereço: Rua das Violetas, Nº 18, Bairro Vila Nova, 

Cáceres/MT.

Com efeito, intimo o requerente para recolher as custas de distribuição da 

missiva, bem como comprovar nos autos mediante petição no prazo de 15 

dias, para posterior encaminhamento via malote digital, com fulcro no 

princípio da celeridade processual.

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 20% do valor da causa em favor do Estado, 

disposta no artigo 77, inciso IV, § 2º do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 752445 Nr: 4295-57.2012.811.0041

 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 SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERMAT SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E 

ELETRIFICAÇÕES MATOGROSSENSE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MICHEL ASSIS 

MAGALHÃES - OAB:91.045 OAB/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...Da análise dos autos, verifica-se que foram efetuadas várias 

diligências no sentido de localizar o veículo, porém, todas restaram 

infrutíferas.Desta feita, defiro o pleito de fls. 115/117 e, CONVERTO ESTA 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO, com 
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fundamento no artigo 4º do decreto nº. 911/69(...)Denota-se ainda, que a 

executada, bem como sua representante legal se encontram em lugar 

incerto e não sabido. Assim, dispõe o artigo 256 do CPC.A citação por 

edital será feita:I - quando desconhecido ou incerto o 

citando(...)Salientando que, nos moldes do artigo 257, inciso I, do CPC, o 

edital deverá ser publicado uma vez no sítio do e. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, através do DJE, o que deverá ser certificado pelo 

Sr. Gestor.Após, intime-se o exequente para, em 30 dias, retirar e 

comprovar a sua publicação - uma vez em jornal local de grande 

circulação(...)Desde já, indefiro possível requerimento de citação via 

correio com aviso de recebimento(...)No mais, apesar de não ser um 

múnus do Poder Judiciário a perquirição de bens da devedora passíveis 

de serem arrestados, foi lhe facultado, a realização de pesquisas junto 

aos órgãos conveniados aos Tribunais com o propósito dar maior 

celeridade, efetividade ao processo e prestação jurisdicional, com a 

consequente satisfação do crédito do credor.De fato, vislumbro dos autos 

a viabilidade da realização de pesquisa a fim de localizar bens da 

executada passíveis de serem arrestados e, em regular impulso oficial, 

procedo à pesquisa junto aos sítios da ANOREG e RENAJUD (extratos em 

anexo).Sem prejuízo, intimo o exequente para que se manifeste acerca 

das pesquisas realizadas neste feito e/ou indique bens passíveis de 

serem arrestados, no prazo de 15 dias e/ou requeira o que entender de 

direito, no mesmo prazo, tudo sob pena de extinção do feito.Em caso de 

silêncio ou pedidos protelatórios, intime-se o exequente, via correio com 

aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 756031 Nr: 8110-62.2012.811.0041

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO METELLO NETO - EPP, PEDRO 

METELLO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A/MT, 

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A, WILLIAN HIDEKI 

YAMAMURA - OAB:17564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Da análise dos autos, verifica-se que já foram efetuadas diversas 

diligências visando a localização dos devedores, porém, todas restaram 

infrutíferas.

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.

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.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 798773 Nr: 5172-60.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MALAQUIAS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENIVA GLORIA DA SILVA 

MARTINS - OAB: 10.100, JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS - 

OAB:156.187/SP, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:8.530-A/MT, 

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20.732 -A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...Indefiro o pleito de fls. 120, diante do contido às 

fls.114.Assim, expeça-se carta precatória como determinado às fls.117, 

inicialmente para ser cumprida na RUA CORONEL ERNESTO MATOS, 

N.336, B.MESSEJANA, FORTALEZA CEARA, em sendo infrutífera, diante 

do caráter itinerante, deverá se direcionada no endereço de fls.120: Rua 

104 D, 338, Bairro Acaracuzinho, CEP: 61920-170, Maracanau/CE.Desta 

feita, tratando-se de processo da meta com bem apreendido em 2013, em 

caso de descumprimento do comando judicial, será aplicada a multa de 

20% do valor da causa em favor do Estado, portanto, intimo o requerente 

para recolher as custas de distribuição da missiva e da diligência do 

meirinho, concernente ao Estado em que será cumprida, bem como 

comprovar nos autos mediante petição no prazo de 15 dias, para posterior 

encaminhamento via malote digital com fulcro no princípio da celeridade 

processual.CASO A CARTA RETORNE INFRUTÍFERA, ,ar ao status quo 

ante, em razão do tempo transcorrido, bem como, pela não regularização 

da citação, necessário se faz o bloqueio do valor correspondente ao bem 

apreendido de acordo com a Tabela Fipe de forma a garantir o prejuízo do 

réu e/ou de terceiro, sem afastar a multa supra."E M E N T A - AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - LIMINAR 

CUMPRIDA - CITAÇÃO NÃO REALIZADA - INÉRCIA DO AUTOR NA 

ULTIMAÇÃO DESSA PROVIDÊNCIA - DETERMINAÇÃO DE BLOQUEIO DO 

VALOR DO VÉICULO (TABELA FIPE) - OPORTUNIZAÇÃO DE DEFESA DO 

RÉU, BEM COMO PURGAÇÃO DA MORA - NECESSIDADE - DECISUM 

MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO. Ainda que cumprida a liminar de 

apreensão do veículo, se não realizada a citação do réu, ficando inerte o 

autor quanto a essa providência, deve ser mantida a decisão que 

determinou o bloqueio do valor do automóvel até que se dê ciência ao 

devedor da existência da demanda, possibilitando a apresentação de 

defesa e a purgação da mora.” (TJMT - RAI.N.1520/2016 - RELATOR - 

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO).Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 940347 Nr: 54759-17.2014.811.0041

 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. CENTRO NORTE DE MT .

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSIS SAMPAIO E CIA LTDA ME, GORETE 

BORELLI DE ASSIS SAMPAIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Indefiro o pleito de fls. 103, haja vista que o endereço da requerida Gorete 

Borelli é conhecido, conforme certidões de fls. 64 e 96.

Outrossim, considerando que a requerida e representante legal da 

empresa Assis Sampaio não foi localizada por não se encontrar em sua 

residência nas oportunidades em que os Oficiais de Justiça a procuraram, 

conforme se infere das certidões de fls. 64 e 96, expeça-se mandado de 

citação, a ser cumprido no endereço: Rua dos Sabias, Quadra 05, Nº 28, 

Condomínio Belvedere, nesta cidade.

Deverá o Oficial de Justiça se atentar que, se necessário, a citação da 

Sra. Gorete poderá ser procedida por hora certa, em observação ao que 

dispõem os artigos 252 e 253 do CPC.

Para tanto, intimo a requerente para, no prazo de 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 do feito por manifesto 

desinteresse.

Posteriormente, proceda-se de acordo com o artigo 254, do CPC.

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 proceder em 05 dias com a mesma admoestação.
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Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 829079 Nr: 34913-48.2013.811.0041

 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: BANCO DO BRASIL S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLARES TURISMO LTDA., DANUBIA 

MANOLLY DE ARRUDA COSTA, ZANANDREA LORENA DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/MT 20.495-A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS 

- OAB:OAB/PR 8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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. 256. Em caso de silêncio, intime-se o Sr. Oficial de Justiça para 

adotar as medidas cabíveis para recebimento de seu crédito.

Considerando as diversas tentativas negativas de citação das devedoras, 

defiro o pleito de fls. 258.

Desta feita, expeça-se o regular 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 do 

feito 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, deixo de designar audiência de conciliação.

Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, intime-se o requerente, via 

correio com aviso de recebimento, para proceder em 05 dias com a 

mesma admoestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1288946 Nr: 4611-60.2018.811.0041

 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: FELIPE F. SANTOS- ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS GATTAS PESSOA 

JUNIOR - OAB:12264 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ...Feitas essas considerações, designo o dia 05/09/2018, às 16h30, para 

realização de audiência de tentativa de conciliação, cabendo às partes 

comparecer em juízo ou se fazer representar por pessoa com poderes 

para transigir (§ 10º) e obrigatoriamente presentes os respectivos 

advogados, já que a prática de atos processuais exige capacidade 

postulatória (art. 103, CPC).CITE-SE a parte ré, via correio com aviso de 

recebimento, para comparecer à audiência designada, fazendo-se na 

carta constar as advertências dispostas no art. 334 do CPC/2015, §§ 4º a 

10º, computando-se o prazo para contestação na forma do art. 335 do 

mesmo Códex.Intimo o autor da designação supra, via publicação desta 

decisão no Diário de Justiça.Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1031275 Nr: 37381-14.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE F. SANTOS- ME, ODAIR FRANCISCO 

VAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIR - 

OAB:22819/PR, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS GATTASS PESSOA 

JUNIOR - OAB:12264

 Vistos etc.

Não obstante o disposto na certidão de fls. 141, ao se ter em vista a 

relevância da matéria suscitada na contestação de fls. 92/ss, bem assim 

considerando o ajuizamento da ação código 1288946 despachada nesta 

oportunidade, com ordem de apensamento a este caderno processual, 

intimo o autor, por meio de publicação no DJE, para impugnação no prazo 

legal.

No mais, aguarde-se o cumprimento do disposto nos autos código 

1288946, para posterior julgamento simultaneo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 805802 Nr: 12266-59.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIDRAÇARIA MUNDIAL LTDA, VENTURA 

LUCAS DA SILVA, ROSANGELA FERNANDES SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS B. 

MARTINS - OAB:13.994-A OAB/MT, MARIANA MARQUES DE 

MENDONÇA - OAB:16067/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CUIABÁ

 ...Considerando o fato que os executados utilizaram-se do seu direito de 

petição, sem que tenham pugnado, por meio da aludida peça processual, a 

modificação de nenhuma cláusula, não há ensejo à pretensão da 

instituição financeira ao pugnar pela condenação em custas e honorários 

advocatícios, já que resta evidenciado nos autos não ser em o caso de 

“Embargos à Execução”, como afirmado.No mais, considerando a 

intimação de fls. 102vº/104 quanto ao bloqueio on-line, procedo à 

transferência dos valores para a conta de depósitos judiciais (ID nº 

072018000007700390, 7700403, 7700918, 7700926 e 7700934). Não 

obstante o contido no Ofício nº 47/2016-DDJ e Resolução nº 011/2014 – 

TP, oficie-se à Conta de Depósitos Judiciais para que realize a necessária 

vinculação do montante constante do extrato em anexo.Ato contínuo, 

intimo o causídico do Banco para, no prazo de 15 dias, requeira o que 

entender de direito, assim como traga aos autos os necessários dados 

bancários e procuração com poderes específicos de receber, dar 

quitação e levantar alvará, assim como a planilha atualizada do 

débito.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 342237 Nr: 12426-60.2008.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BMG S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA REGINA BUENO MUSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO GILL FERREIRA 

MACHADO - OAB:10725, JOSE VIEIRA JUNIOR - OAB:15.406-A, PAULO 

FERNANDO PIAGENTINI DE SOUZA - OAB:13930/MT, SÉRVIO TULIO DE 

BARCELOS - OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Autora para , no prazo de 15 (Quinze) dias , impugnar 

a contestação.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021969-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA CARDOSO LEANDRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL ROQUE SAGIN OAB - MT0017891A (ADVOGADO)

Marcus Vinicius Araujo França OAB - MT0013408A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1021969-21.2018.8.11.0041. AUTOR: ROSA CARDOSO LEANDRO RÉU: 

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A Vistos etc. Do exame dos 

autos, observo que a autora ajuizou esta ação objetivando a declaração 

de inexistência de relação jurídica, bem como o recebimento de 

indenização por danos morais, por afirmar que não firmou contrato com a 

parte ré, tratando-se de pacto fraudulento. Em que pese ser o réu uma 

instituição financeira, tem-se que, consoante fixado no § 2º do art. 1º do 

Provimento nº 004/2008/CM, excluem-se da competência das Varas 

Especializadas em Direito Bancário as ações de natureza eminentemente 

civil, notadamente as de “dano moral puro”, sem discussão atinente à 

matéria afetada às Varas Especializadas em Direito Bancário. Nesse 

sentido o posicionamento do E. TJMT: “CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA - AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS, COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - 

COBRANÇA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NÃO CONTRATADOS - JUROS 

DE CHEQUE ESPECIAL EXTORSIVOS - INCIDÊNCIA DO ART. 1º, I, E §§ 2º e 

3º, DA PORTARIA 004/2008/CM - MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO 

ESPECIALIZADO DE DIREITO BANCÁRIO - CONFLITO PROCEDENTE. Se a 

matéria em discussão tem conteúdo financeiro, cabe ao Juízo 

Especializado o julgamento. Nas ações de indenização por dano moral, a 

competência da Vara Especializada de Direito Bancário não será afastada 

se o pedido estiver cumulado com outro de natureza tipicamente bancária 

(art. 1º, I, §2º, da Portaria 004/2008/CM).” (CC 86009/2016, DES. RUBENS 

DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/07/2016, Publicado no 

DJE 15/07/2016) “CONFLITO DE COMPETÊNCIA – MATÉRIA ALHEIA AO 

DIREITO BANCÁRIO - AÇÃO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA – 

APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO §2º, I DO ART.1º DO PROVIMENTO 

004/2008 CM - COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL - CONFLITO PROCEDENTE. 

Se a matéria em discussão não é própria de Direito Bancário, mas trata de 

indenização por repetição de indébito, a competência para o 

processamento é da Vara Cível”. (CC 59318/2015, DES. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/06/2015, Publicado no 

DJE 30/06/2015). “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AUSÊNCIA 

DE PEDIDO PARA REVISÃO OU DISCUSSÃO DE CLÁUSULAS 

CONTRATUAIS – INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE NATUREZA TIPICAMENTE 

BANCÁRIA - AÇÃO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA – MATÉRIA 

MERAMENTE INDENIZATÓRIA E CIVIL - APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO §2º, 

I DO ART. 1º DO PROVIMENTO 004/2008 CM - COMPETÊNCIA DA VARA 

CÍVEL – CONFLITO IMPROCEDENTE. Quando a matéria for de reparação 

por dano moral sem que haja outro pedido de natureza tipicamente 

bancária, a competência para o processamento é da Vara Cível”. (CC 

41285/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA TURMA DE 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

23/11/2015, Publicado no DJE 26/11/2015) “CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

DANOS MORAIS – NATUREZA EMINENTEMENTE CIVIL – COMPETÊNCIA DA 

VARA CÍVEL E NÃO DA VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO – 

CONFLITO PROCEDENTE. Não restando configurada nenhuma das 

hipóteses previstas no art. 1º, § 1º do Provimento nº 04/2008/CM, deve a 

competência da Vara Cível de Feitos Gerais ser reconhecida para 

processar e julgar as ações de natureza eminentemente civil. Para que o 

feito tramite perante a Vara Especializada não basta que em um dos polos 

da lide figure uma instituição financeira, mas sim que a matéria tratada nos 

autos seja de natureza bancária”. (CC 39636/2015, DESA. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, SEGUNDA TURMA DE 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

06/08/2015, Publicado no DJE 14/08/2015) Deste modo, ao se ter em vista 

que o feito em tela não possui natureza tipicamente bancária, não havendo 

qualquer pedido neste sentido, relativo a revisão ou discussão acerca de 

cláusulas contratuais, mas sim a relação civil entre as partes, declino a 

minha competência para processar e julgar este feito e determino a 

remessa dos autos ao Cartório Distribuidor, para a REDISTRIBUIÇÃO dos 

autos a umas das Varas de Feitos Gerais Cíveis desta Capital, com as 

anotações e baixas devidas. Cumpra-se. Dr. Paulo Sergio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019369-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO FERREIRA DE ALMEIDA (AUTOR)

REGINA AUXILIADORA MIRANDA DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO OAB - MT0011393A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1019369-27.2018.8.11.0041. AUTOR: GONCALO FERREIRA DE ALMEIDA, 

REGINA AUXILIADORA MIRANDA DE ALMEIDA RÉU: BANCO BRADESCO 

S.A. Vistos etc. Por verificar que esta ação foi endereçada à 4ª Vara 

Especializada em Direito Bancário, posto que distribuída por dependência 

aos autos n. 1004052-86.2018.811.0041, determino, imediatamente, a 

remessa dos autos àquele juízo. Cumpra-se. Dr. Paulo Sergio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-138 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Processo Número: 1029447-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR OAB - SP0247319A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSY ANDREIA SANTES (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ORLANDO ANZOATEGUI JUNIOR OAB - PR20705 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1029447-17.2017.8.11.0041. EMBARGANTE: BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A EMBARGADO: ROSY ANDREIA SANTES Vistos etc. 

Compulsando os autos, observo que a requerida, na manifestação Id. 

11060110, relata a existência de conexão destes autos com Ação de 

Consignação em Pagamento e Revisional ajuizada em data anterior, 

envolvendo o mesmo objeto, além de apresentar pedido de revogação da 

liminar. Do exame dos andamentos processuais lançados no feito 

anunciado, em trâmite na 3ª Vara Especializada em Direito Bancário sob o 

nº 1021865-63.2017.811.0041, observo que ambos os autos tem respaldo 

no mesmo contrato de financiamento para aquisição de imóvel, venda e 

compra e constituição de alienação fiduciária, entre outras avenças, tendo 

por objeto o bem matriculado sob o nº 74.452 do 5º Serviço Notarial desta 

Capital. Verifico que esta ação foi distribuída aos 22/09/2017, enquanto os 

autos ajuizados pela ora requerida, foi protocolizado em 17/07/2017. Por 

versarem ambos os feitos da mesma relação contratual, manifesta a 

conexão entre as ações, com a prevenção daquele juízo, na forma do art. 

59 do CPC, para o processamento e julgamento de ambos os feitos. No 

que tange ao pleito de revogação a liminar, tenho que o pedido deve ser 

apreciado pelo juízo competente, notadamente ao se ter em vista que no 

feito em comento não foi concedida a liminar pleiteada pela ora requerida. 

Desta sorte, declino da minha competência para processar e julgar a 

matéria e, com amparo legal no dispositivo de lei em comento, determino a 

remessa destes autos à 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, para 

apensamento aos autos n. 1021865-63.2017.811.0041. Posto isso, 

encaminhem-se os autos, com as anotações e baixas devidas. 

Cumpra-se. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1031693-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONES FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA GIMENES DE FREITAS ERRANTE OAB - MT0006776A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1031693-83.2017.8.11.0041. REQUERENTE: JONES FRANCISCO DA SILVA 

REQUERIDO: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. Vistos 

etc. Por verificar que não foi acostado instrumento de procuração, faculto 

à parte autora a regularização da representação processual no prazo de 

15 dias, sob pena de extinção do feito. Nada obstante, desde já, passo à 

apreciação dos demais pleitos, que devem ser cumpridos após a 

formalização do ato acima. Recebo a emenda Id. 11419807, cuja cópia 

deve seguir a contrafé, na citação da parte adversa. No mais, destaco 

que a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual 

de conflitos devem ser estimulados pelo Poder Judiciário, incumbindo ao 

juiz promover, a qualquer tempo, a autocomposição. No hodierno Código 

de Processo Civil, o legislador optou por tornar a audiência de mediação 

ou conciliação quase obrigatória, já que não se realiza apenas no caso de 

ambas as partes, e não apenas uma delas, declinarem expressamente o 

desinteresse, por escrito, no prazo mínimo de 10 dias anteriores à data 

designada para o ato (art. 334, §§ 4º e 5º, CPC). Ou seja, caso ambas as 

partes assim não procedam, tem-se como consequência lógica que estas 

a desejam, motivo pelo qual imperioso se faz a sua designação, sob pena 

de a ausência injustificada caracterizar ato atentatório à dignidade da 

Justiça, sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida (art. 334, § 8º, CPC), tornando, de consequência, 

obrigatória a presença do autor, inclusive para solução imediata das 

pendências verificadas na audiência. De conseguinte, devem se 

apresentar cientes dos termos do processo e com proposta de acordo, 

tudo sob pena de frustrar o objeto do instituto, fato corriqueiramente 

verificado em audiências designadas na forma da lei, nas quais 

comparecem advogados constituídos apenas para a prática do ato, sem 

ciência do teor do processo proposta para a solução da lide. Feitas essas 

considerações, designo o dia 12/09/2018, às 14h30, para realização de 

audiência de tentativa de conciliação, cabendo às partes comparecer em 

juízo ou se fazer representar por pessoa com poderes para transigir (§ 

10º) e obrigatoriamente presentes os respectivos advogados, já que a 

prática de atos processuais exige capacidade postulatória (art. 103, CPC). 

CITE-SE a parte ré, via correio com aviso de recebimento, para 

comparecer à audiência designada, fazendo-se na carta constar as 

advertências dispostas no art. 334 do CPC/2015, §§ 4º a 10º, 

computando-se o prazo para contestação na forma do art. 335 do mesmo 

Códex. Intimo o autor da designação supra, via publicação desta decisão 

no Diário de Justiça. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. Dr. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008679-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINO SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT0009764S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1008679-36.2018.8.11.0041. AUTOR: CRISTINO SOARES RÉU: BANCO DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA Vistos etc. Recebo a emenda da 

inicial, petição Id. 13407730, devendo sua cópia instruir a contrafé, na 

citação da parte contrária. Trata-se de AÇÃO DE NULIDADE 

CONTRATUAL ajuizada por CRISTINO SOARES em face de BANCO 

BANRISUL S/A objetivando o requerente, em tutela de urgência: - a 

suspensão dos valores consignados, decorrentes do contrato n. 

000372560; - a inversão do ônus da prova; Prefacialmente, destaco que a 

medida antecipatória da tutela está prevista no art. 300 do CPC, do qual se 

extrai que são requisitos para a sua concessão a presença de elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. Assim, para a concessão de tutela de 

urgência, deve ocorrer o convencimento de que o direito é provável, ou 

seja, “é preciso que a parte comprove a existência da plausibilidade do 

direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa 

assegurar a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de 

execução (Nery. Recursos, n. 3.5.2.9, p. 452)” (in Nery Junior, Nelson. 

Código de processo civil comentado – 16. Ed. Rev., atual. e ampli.. – São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 931). Da análise dos fatos 

narrados na petição inicial e das provas que a acompanham, tenho que a 

probabilidade do direito está, parcialmente, aclarada nos autos, no entanto, 

diante da matéria arguida, no que tange ao seu mérito, vê-se necessário 

sua reapreciação após a formação do contraditório, até porque o 

documento id.12531538, pode ser a via do devedor. Assim, neste 

momento, INDEFIRO os pedidos formulados em tutela de urgência. 

Considerando a relação de consumo e a verossimilhança dos fatos 

arguidos, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, desde já determino a inversão do ônus da prova com relação 

aos documentos em que o consumidor possui hipossuficiência em sua 

produção. No mais, destaco que a conciliação, a mediação e outros 

métodos de solução consensual de conflitos devem ser estimulados pelo 

Poder Judiciário, incumbindo ao juiz promover, a qualquer tempo, a 

autocomposição. No hodierno Código de Processo Civil, o legislador optou 

por tornar a audiência de mediação ou conciliação quase obrigatória, já 

que não se realiza apenas no caso de ambas as partes, e não apenas 

uma delas, declinarem expressamente o desinteresse, por escrito, no 

prazo mínimo de 10 dias anteriores à data designada para o ato (art. 334, 

§§ 4º e 5º, CPC). Ou seja, caso ambas as partes assim não procedam, 

tem-se como consequência lógica que estas a desejam, motivo pelo qual 

imperioso se faz a sua designação, sob pena de a ausência injustificada 

caracterizar ato atentatório à dignidade da Justiça, sancionado com multa 

de até dois por cento da vantagem econômica pretendida (art. 334, § 8º, 

CPC), tornando, de consequência, obrigatória a presença do autor, 

inclusive para solução imediata das pendências verificadas na audiência. 

De conseguinte, devem se apresentar cientes dos termos do processo e 

com proposta de acordo, tudo sob pena de frustrar o objeto do instituto, 

fato corriqueiramente verificado em audiências designadas na forma da 

lei, nas quais comparecem advogados constituídos apenas para a prática 

do ato, sem ciência do teor do processo proposta para a solução da lide. 

Feitas essas considerações, designo o dia 12/09/2018, às 15h00, para 

realização de audiência de tentativa de conciliação, cabendo às partes 

comparecer em juízo ou se fazer representar por pessoa com poderes 

para transigir (§ 10º) e obrigatoriamente presentes os respectivos 

advogados, já que a prática de atos processuais exige capacidade 

postulatória (art. 103, CPC). CITE-SE a parte ré, via correio com aviso de 

recebimento, para comparecer à audiência designada, fazendo-se na 

carta constar as advertências dispostas no art. 334 do CPC/2015, §§ 4º a 

10º, computando-se o prazo para contestação na forma do art. 335 do 

mesmo Códex. Intimo o autor da designação supra, via publicação desta 

decisão no Diário de Justiça. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. Dr. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003699-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO SYLVIO SANO LITVAY OAB - MT7042/O (ADVOGADO)

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT0009247A-O (ADVOGADO)

ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA OAB - MT4677/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO PINHEIRO ESPOSITO (EXECUTADO)

MARIO PINHEIRO ESPOSITO FILHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

anderson rosa ferreira OAB - MT14156/O-N (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Vistos, etc. 

Tratam-se os autos de ação de execução formulada por COOPERATIVA 

DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS 

DE MATO GROSSO – UNICRED em face de MARIO PINHEIRO ESPOSITO 

FILHO e MARIO PINHEIRO ESPOSITO, todos qualificados nos autos. No ID 
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nº 10630940 a Cooperativa informou que o executado Mario Pinheiro 

Espósito possui o capital social junto à exequente no montante de 

R$275.191,69, razão pela qual pugna pela penhora no valor do crédito 

exequendo, qual seja, R$207.161,86 (ID nº 14376079 – pág. 01). Após, 

reiterou o pleito, conforme se vê dos ID’s nº 10632658 - Pág. 1 e 

14375737 - Pág. 1. Em 25 de julho de 2018 foi realizada audiência de 

conciliação, ocasião em que o patrono da cooperativa requereu a 

apreciação do pedido de penhora da quota de capital de Mario Pinheiro 

Espósito (ID nº 14385505). Os autos vieram-me conclusos. Pois bem. 

Como se sabe, é possível a penhora de quotas pertencentes ao sócio de 

cooperativa por dívida particular deste, uma vez que responde o devedor, 

para o cumprimento de suas obrigações, com todos seus bens presentes 

e futuros. Além do mais, sobre a referida penhora inexiste vedação legal, 

haja vista que não foi elencada no rol do art. 833 do Código de Processo 

Civil (bens impenhoráveis), nem mesmo afronta o princípio da Affectio 

societatis, pelo contrário, as "ações e quotas de sociedades simples e 

empresárias" estão relacionadas no art. 835, inciso IX do mesmo códex, 

como passíveis de penhora, liquidando-se a participação do associado 

(parcialmente e/ou integralmente) - (STJ – 3ª T., REsp. 1.278.715, Min. 

Nancy Andrighi, j. 11.6.13, DJ 18.6.2013). Sobre o assunto, vejamos: 

“NULIDADE DA PENHORA. QUOTAS DE COOPERATIVA. Inexiste nulidade 

de penhora que recai sobre quotas de sócio de sociedade cooperativa, 

visto que não estão abrangidas pela impenhorabilidade absoluta de que 

cuida o art. 649 do CPC/73 (art. 835 do CPC/15), e porque o art. 655, inc. 

VI, do CPC/73 (art. 835, inc. IX, do CPC/15) apresenta permissivo de 

penhora de ações e quotas das sociedades empresárias. (Processo AP 

0000657-03.2015.5.12.0051, Relator Desembargador Roberto Luiz 

Guglielmetto, Publicado no TRTSC/DOE em 15-06-2016)”. Grifos nossos. 

“COOPERATIVA. PENHORA SOBRE COTAS SOCIAIS. POSSIBILIDADE. A 

cota-parte em sociedade cooperativa pertencente ao executado, não 

obstante represente um bem incorpóreo, possui conteúdo econômico e 

passível de liquidação. Ainda que disposições legais e estatutárias vedem 

a transferência do capital a terceiros, a própria sociedade pode remir a 

execução e os demais associados, caso tenham interesse, podem 

arrematar a cota-parte penhorada. Assim, inexiste óbice à aplicação da 

medida constritiva. (Processo AP 0004332-08.2014.5.12.0051, Relatora: 

Desembargadora Mari Eleda Migliorini, Publicado no TRTSC/DOE em 

15/07/2015)”. Grifos nossos. “PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA 

DE COTAS SOCIAIS. POSSIBILIDADE. De regra, é possível a penhora de 

cotas sociais para a satisfação de débito pessoal do sócio, ainda que se 

trate de sociedade limitada. Precedentes do STJ e do TJRS. APELO 

DESPROVIDO.” (Apelação Cível Nº 70054518493, Décima Sexta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado 

em 23/05/2013)”. Grifos nossos. “APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À 

ARREMATAÇÃO - PENHORA - COTAS DE CAPITAL SOCIAL - SOCIEDADE 

COOPERATIVA - ALEGAÇÃO DE OFENSA À LEI Nº 5.764/71 E AO 

ESTATUTO DA COOPERATIVA - NÃO-CARACTERIZAÇÃO - AQUISIÇÃO 

DE COTAS POR OUTRO COOPERADO - POSSIBILIDADE DE PENHORA - 

AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO 

IMPROVIDO. São penhoráveis as cotas sociais, não importando a restrição 

contratual. Inexistindo vedação legal à penhora, não é lícito ao Estatuto 

impor restrição. (Ap 86610/2007, DES. BENEDITO PEREIRA DO 

NASCIMENTO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 03/03/2008, Publicado no DJE 11/03/2008)” grifos nossos. 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – 

PENHORA DE COTAS SOCIAIS – COOPERATIVA – POSSIBILIDADE – 

INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 591, 649 E 655 DO CPC – SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. É possível a penhora de quotas de 

cooperativa, pois estas não estão incluídas no rol do art. 649 do CPC. (Ap 

116227/2013, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/02/2014, Publicado no DJE 

17/02/2014)” grifos nossos. Posto isso, nos termos do art. 835, inciso IX e 

857 do Código de Processo Civil, DEFIRO a penhora sobre as 

quotas-partes do associado Mario Pinheiro Espósito, CPF 710.612.077-49, 

no montante de R$207.161,86 (duzentos e sete mil, cento e sessenta e um 

reais e oitenta e seis centavos), expedindo-se, para tanto, o TERMO DE 

PENHORA com as formalidades legais. Ato continuo intime-se a 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E 

EMPRÉSARIOS DE MATO GROSSO – UNICRED MATO GROSSO, por meio 

de seu advogado, quanto ao referido termo, bem como, os devedores, as 

quais (quotas) deverão ficar vinculadas a este caderno processual. 

Transcorrido o prazo de recurso, aguarde-se o julgamento dos Embargos 

do Devedor, tendo em vista que o montante acima, refere-se ao valor total 

da dívida. Cumpra-se. Cuiabá, 30 de julho de 2018. Paulos Sérgio Carreira 

de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019600-54.2018.8.11.0041

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:

DANIELLE CRISTIANE MARIA PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1019600-54.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

REQUERIDO: DANIELLE CRISTIANE MARIA PEREIRA Vistos... Procedo 

neste ato a anotação do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA. INTIMO o autor para em 15 dias, esclarecer a razão da notificação 

na Av. Haiti 115 Ap,1503 J. das América, recebida por Renata Cristina de 

18/08/18, que aparece no andamento processual e outra encaminhada ao 

endereço do contrato, recebida por Yasmin França Lopes, sem data de 

recebimento, postada em 03/06/2018, não vinculada ao andamento. 

CUMPRIDO, proceda-se como abaixo segue: Tenho que o contrato 

acostado preenche os requisitos inseridos no artigo 66-B, da Lei nº 

4.728/65 e que, nos moldes do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, para a 

concessão de liminar basta, tão-somente, a comprovação da mora da 

parte contrária, senão vejamos: “Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor 

poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do 

bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde 

que comprovada à mora ou o inadimplemento do devedor.” Deste modo, 

diante de os documentos que seguem a inicial e o desinteresse 

demonstrado pela parte ré na quitação do débito, referente ao veículo 

TOYOTA HILUX, placa: QBS-0581 (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, 
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ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA LIMINAR COM CITAÇÃO, 

salvo autorização judicial expressa, como medida do juízo de salvaguardar 

a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se de medida necessária ao 

se ter em vista que, ocorrendo a purgação da mora, cabe à instituição 

financeira a restituição do bem. Até porque, em reiterados processos 

verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos se atentem à 

CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma tempestiva, pela 

parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A propósito: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - ALTERAÇÕES DA LEI N. 

10.931/04 - PURGA DA MORA - POSSIBILIDADE - PERMANÊNCIA DO 

VEÍCULO NA COMARCA.- É possível ao devedor purgar a mora na ação 

de busca e apreensão, dando continuidade ao contrato de alienação 

fiduciária, atendendo-se, assim, à reconhecida oportunidade elencada 

pelo Código Civil.- A não alienação do veículo e a permanência do mesmo 

na Comarca tão-somente até o término do prazo para a purgação da mora 

é medida que se impõe, eis que, em ocorrendo o pagamento, caberá à 

instituição financeira proceder à restituição do bem.- É necessário que a 

função judiciária garanta às partes o direito de ter menos custos nos 

procedimentos de busca e apreensão. A apreensão e o imediato 

deslocamento do bem móvel para outra localidade implicam em custo de 

fretamento, armazenagem e outros, os quais inexistirão caso a parte opte 

pela purga da mora no prazo de lei”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CÍVEL N° 1.0704.11.003055-5/001 RELATOR: EXMO. SR. DES. JOSÉ 

ANTÔNIO BRAGA). Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida na inicial e 

determino a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o veículo em mãos do requerente, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, NO PRAZO DE 

CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO DA 

REQUERIDA, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 dias, QUANTO ÀS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS, 

ATUALIZADAS EM CONFORMIDADE COM OS ENCARGOS MORATÓRIOS 

CONTRATUAIS, ou apresentar defesa no prazo de 15 dias da execução 

da liminar, tudo nos moldes dos §§ 2º e 3º do art. 3º do DL 911/69, dada 

pela Lei 13043/14. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, 

“Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal”. 

Observando-se o comprovante de diligência contido no ID 14329239. Por 

ora indefiro o pedido de expedição de ofícios ao DETRAN e a Secretaria 

de Estado de Fazenda, bem como o pleito de realização de pesquisas via 

BACENJUD. Por fim, profiro ao Senhor Oficial de Justiça, caso haja 

necessidade premente de arrombamento e reforço policial, que o faça, 

desde que certifique de forma circunstanciada, sob pena de 

responsabilidade do múnus que exerce, observando que seu uso sem 

motivação, será considerado como falta funcional. Intime-se. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 24 de julho de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018216-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANDRA MORAES QUEIROZ FONTES DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDO QUEIROZ DA SILVA OAB - MT18345/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1018216-56.2018.8.11.0041. AUTOR: ELIZANDRA MORAES QUEIROZ 

FONTES DO NASCIMENTO RÉU: BANCO BMG 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 à autora os benefícios 

da justiça gratuita. Do cotejo dos autos, observo que dentre os 

requerimentos formulados nesta ação, está o de revisão contratual de 

cláusulas, todavia a requerente não exibiu cópia do respectivo contrato. 

Quanto ao dever de apresentação do contrato 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 documentos indispensáveis ao seu ajuizamento, tenho que a 

juntada de sua cópia ou ao menos a demonstração de que houve tentativa 

de requerimento administrativo é ônus que incumbe à consumidora, 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. Da mesma sorte, 

constato que a requerente não apresentou a quantificação de qual o valor 

incontroverso, conforme a regra disposta no art. 330, § 2º do CPC, com 

base no pedido revisional formulado. Desta forma, com fulcro nos 

dispositivos elencados, faculto a autora o prazo de 15 dias, para, 

querendo, emendar a petição inicial, sanando as irregularidades 

apontadas, sob pena de extinção do feito. Cumpra-se. Dr. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018219-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANNETE BATISTA DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDO QUEIROZ DA SILVA OAB - MT18345/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1018219-11.2018.8.11.0041. AUTOR: JANNETE BATISTA DA COSTA RÉU: 

BANCO BMG Vistos etc. Anote-se a prioridade na tramitação dos autos, 

por se tratar de autora idosa. 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 à autora os benefícios da justiça gratuita. Do cotejo 

dos autos, observo que dentre os requerimentos formulados nesta ação, 

está o de revisão contratual de cláusulas, todavia a requerente não exibiu 

cópia do respectivo contrato. Quanto ao dever de apresentação do 

contrato 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 documentos indispensáveis ao seu ajuizamento, tenho 

que a juntada de sua cópia ou ao menos a demonstração de que houve 

tentativa de requerimento administrativo é ônus que incumbe à 

consumidora, 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. 

Da mesma sorte, constato que a requerente não apresentou a 

quantificação de qual o valor incontroverso, conforme a regra disposta no 

art. 330, § 2º do CPC, com base no pedido revisional formulado. Desta 

forma, com fulcro nos dispositivos elencados, faculto a autora o prazo de 

15 dias, para, querendo, emendar a petição inicial, sanando as 

irregularidades apontadas, sob pena de extinção do feito. Cumpra-se. Dr. 

Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022465-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENEROZA CLERI GIRALDI MONTEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA DIAS CARDOSO OAB - MT21850/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (RÉU)
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BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1022465-50.2018.8.11.0041. AUTOR: GENEROZA CLERI GIRALDI 

MONTEIRO RÉU: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A., BANCO 

BONSUCESSO CONSIGNADO S/A Vistos etc. Nos termos do art. 99, § 3º, 

do CPC, bem assim o constante no item 2.14.8, Capítulo 2, Seção 14 do 

Provimento n. 01/2007-CGJ, DEFIRO a autora os benefícios da justiça 

gratuita. Do exame da peça vestibular, verifico que a autora inseriu no polo 

passivo o "BANCO OLÉ CONSIGNADO" (embora este não conste no 

cadastro da ação no sistema PJE) e, não obstante a juntada do documento 

Id. 14331186, tem-se que as razões postas na exordial, bem assim os 

demais documentos encartados, fazem referência apenas ao Banco 

Bonsucesso S/A. Assim, faculto à autora o prazo de 15 dias para a 

emenda da inicial, sanando a irregularidade apontada. Cumpra-se. Dr. 

Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021837-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO DA SILVA CARLOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDESIO MARTINS DA SILVA OAB - MT9254/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1021837-61.2018.8.11.0041. AUTOR: EDUARDO DA SILVA CARLOS RÉU: 

BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. Nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, 

bem assim o constante no item 2.14.8, Capítulo 2, Seção 14 do Provimento 

n. 01/2007-CGJ, DEFIRO ao autor os benefícios da justiça gratuita. Do 

cotejo dos autos, observo que pretende o autor, um dos herdeiros de 

Egydio Benedito Carlos, a declaração de prescrição da dívida existente em 

nome de seu genitor, já falecido falecido, no Banco do Brasil S/A. 

Constato, no entanto, a irregularidade do polo ativo, considerando o fato 

de restar demonstrado nos autos a existência de ao menos mais uma 

herdeira (Id. 14256648), bem assim a existência da abertura de inventário, 

de modo que, em se tratando de débito assumido pelo “de cujus”, mister se 

faz observar a regra do art. 75, art. 110 e art. 313, todos CPC Demais 

disso, observo que a parte autora não exibiu os contratos que pretende 

declarar prescritos. Quanto ao dever de apresentação do contrato objeto 

da ação, 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 documentos indispensáveis ao seu ajuizamento, 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 as irregularidades 

apontadas, sob pena de extinção do feito. Cumpra-se. Dr. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022478-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DELZA MOREIRA DA COSTA BORGES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT0012358A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1022478-49.2018.8.11.0041. AUTOR: DELZA MOREIRA DA COSTA 

BORGES RÉU: BANCO DO BRASIL SA 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 à autora os benefícios da justiça 

gratuita. Do cotejo dos autos, observo que a autora alega na exordial que 

tentou entrar em contato com a instituição financeira, objetivando a cópia 

dos contratos que pretende declarar a nulidade, afirmando ter sido 

informada que estes não existem. Todavia, não apresentou provas de tal 

alegação, tampouco o documento que indique o prévio requerimento 

administrativo, sendo certo que compete à requerente, ao menos, exibir os 

extratos referentes a cada uma das transações anunciada na exordial. 

Isso porque, quanto ao dever de apresentação do contrato objeto da 

ação, 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 documentos indispensáveis ao seu ajuizamento, tenho que a 

juntada de sua cópia ou ao menos a demonstração de que houve tentativa 

de requerimento administrativo é ônus que incumbe à consumidora, 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 a autora o prazo de 15 dias, 

para, querendo, emendar a petição inicial, sanando as irregularidades 

apontadas, sob pena de extinção do feito. Cumpra-se. Dr. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005454-08.2018.8.11.0041

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:

RODRIGO PAULO CORREA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1005454-08.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: RODRIGO PAULO 

CORREA 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. 

12339770, JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca e 

Apreensão, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Com relação ao 

pleito de expedição de ofício ao Departamento de Trânsito para que 

proceda ao desbloqueio no registro do veículo, indefiro, haja vista a 

ausência de determinação do Juízo nesse sentido. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com as anotações e baixas necessárias. P. I. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 25 de julho de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza 

Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005166-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO OAB - MT0017528A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DELATORRE COMERCIO DE VEICULOS LTDA - 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: 1005166-60.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: DELATORRE 

COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME Vistos. Tratam os autos de 

requerimento avulso de Busca e Apreensão de rito especial pelo 

Decreto-Lei n° 911/1969, com as alterações processadas pela Lei n° 

10.931/2004, na forma do provimento nº 31/2015 do CGJ, redistribuído a 

este Juízo. Da análise dos autos, verifica-se ao ID: 12289805 que em 

consulta à ação originária, foi contatada a petição da parte autora datada 

de 12/03/2018 informando que não possuía mais interesse no 

prosseguimento daquela, razão pela qual foi o mesmo intimado para 

manifestar, porém quedou-se inerte, evidenciando a perda de seu objeto. 

Assim, arquivem-se os autos com as anotações e baixas necessárias. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 25 de julho de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020789-38.2016.8.11.0041

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:

JOELSON DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1020789-38.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. EXECUTADO: JOELSON DOS SANTOS Vistos. Da análise dos autos, 

verifica-se no ID: 12850570 que as partes transigiram extrajudicialmente 

para quitação integral do contrato objeto da ação, pleiteando por sua 

homologação e consequente extinção do feito. Destaco que, nos termos 

do art. 12, § 2º, inciso I, do CPC, estão excluídas na regra disposta no 

caput do mencionado dispositivo, que trata da ordem de sentença a ser 

prolatada pelo juízo, "I - as sentenças proferidas em audiência, 

homologatórias de acordo ou de improcedência liminar do pedido". Desta 

feita, JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Execução por Título 

Extrajudicial, o que faço com amparo legal no artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com as anotações e baixas devidas. P.I. Cumpra-se. CUIABÁ, 25 de 

julho de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021032-79.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP5835-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REGIANE APARECIDA FERREIRA DA SILVA ROSEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1021032-79.2016.8.11.0041. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: REGIANE 

APARECIDA FERREIRA DA SILVA ROSEIRO Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão, fundada no Dec.-Lei 911/69, ajuizada por BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA em face de REGIANE 

APARECIDA FERREIRA DA SILVA ROSEIRO, ambos qualificados nos autos 

em referência, relatando que as partes firmaram o Contrato com cláusula 

de alienação fiduciária do veículo FORD KA SE, Placas PVY9041 descrito 

na inicial. Ante a constituição em mora, pleiteou a parte autora pela 

concessão de liminar de busca e apreensão e, ao final, a procedência da 

ação, com a consolidação em definitivo do bem em suas mãos, além de a 

condenação da parte requerida em custas e honorários advocatícios. 

Atribuiu à causa o valor de R$ 26.513,57. A liminar foi deferida na decisão 

de Id. 8336731, e a apreensão do veículo ocorreu em 09 de abril de 2018, 

conforme se infere do auto de busca e apreensão de Id. 12747827, com 

citação da devedora na mesma oportunidade. No entanto, em que pese 

devidamente citada, a requerida deixou de se manifestar, conforme se 

infere da certidão de decurso de prazo de Id. 14387303. É o breve relato. 

Decido. Considerando que a matéria posta em exame dispensa a produção 

de outras provas, com amparo legal no artigo 355, incisos I e II do CPC, 

passo ao julgamento antecipado da lide. Observo que o fato constitutivo 

do direito da parte autora encontra ressonância na documentação que 

acompanha a inicial. Deste modo, de rigor a procedência do feito. Há de se 

considerar o resultado fático da sentença em análise, quanto à 

manutenção do contrato. Inicialmente, não é extra petita a sentença que 

julga procedente o pleito de busca e apreensão e reconhece a rescisão 

contratual entre as partes. O art. 3º, § 1º, do Decreto-lei nº 911/69 

determina que: “Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde 

que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o 

inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida 

liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. § 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.”. A 

rescisão contratual decorre do inadimplemento do devedor em relação às 

prestações assumidas. É cediço que a consolidação da propriedade plena 

do credor sobre o bem alienado causa o rompimento do vínculo contratual 

existente entre partes, e que o saldo da alienação do bem deverá ser 

destinado ao abatimento do montante devido, salientando que subsistindo 

o débito ou existindo crédito em favor do devedor, esse poderá ser 

cobrado ou restituído em cumprimento de sentença. Vejamos os 

precedentes jurisprudenciais sobre o assunto: “APELAÇÃO CÍVEL. 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RESCISÃO 

DO CONTRATO. A efetivação da busca e apreensão acarreta, como 

corolário lógico, a rescisão contratual, tendo em vista a consolidação da 

posse e da propriedade em favor do credor fiduciário em face do 

inadimplemento do devedor. Desse modo, não é extra petita a sentença 

que acolhe o pleito de busca e apreensão e reconhece a rescisão 

contratual. APELO DESPROVIDO.” (Apelação Cível Nº 70071369698, 

Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Roberto 

Sbravati, Julgado em 27/10/2016) “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA 

E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PURGAÇÃO DA MORA – 

NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO 

PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NO PERÍODO 

DE NORMALIDADE DO CONTRATO - MORA CONSTITUIDA - 

CONSOLIDAÇÃO DA POSSE DO BEM EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO – 

PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS – 

INVIABILIDADE - NECESSIDADE DE VENDA DO BEM PARA EVENTUAL 

RESTITUIÇÃO APÓS APURAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE – RECURSO 

IMPROVIDO. Nos contratos firmados na vigência da Lei nº 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 em 

purgação da mora – 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 nos termos do art. 

3º, § 2º, da citada lei. Precedente do Recurso Repetitivo (REsp nº 

1.418.593/MS). Configurado o inadimplemento do devedor fiduciante e a 

ausência de abusividade contratual no período de normalidade, 

autoriza-se a consolidação da posse do bem alienado em favor do credor 
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fiduciário e consequente rescisão contratual. Somente se apura a 

existência de saldo a favor do devedor, após a venda do bem e a 

amortização de seus débitos perante o credor, conforme dispõe o art. 2º 

do Decreto-lei 911 /69, sendo inviável a condenação do proprietário 

fiduciário à devolução de todas as parcelas pagas”. (Ap 68857/2014, 

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 05/04/2016, Publicado no DJE 14/04/2016) “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO 

CREDOR – RESCISÃO DO CONTRATO – CONSEQUÊNCIA LÓGICA – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A efetivação da busca e 

apreensão acarreta, como consequência lógica, a rescisão contratual, em 

razão da consolidação da posse e do domínio em favor do credor 

fiduciário em face do inadimplemento do devedor. Não é extra petita a 

sentença que acolhe o pleito de busca e apreensão e reconhece a 

rescisão contratual”. (Ap 160908/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/02/2017, 

Publicado no DJE 10/02/2017) Ante ao exposto e por tudo mais que dos 

autos consta, com fundamento no artigo 3º, § 4º do Decreto-Lei 911/69, 

JULGO PROCEDENTE esta ação de Busca e Apreensão, declarando 

rescindido o contrato firmado entre as partes, e consolidando, de forma 

definitiva, em mãos do proprietário fiduciário, a posse plena e exclusiva do 

bem descrito na peça vestibular, valendo esta, como título hábil para a 

transferência do certificado de propriedade. Condeno a parte ré ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro 

em 10% do valor da causa devidamente atualizado. Transitada em julgado, 

em nada requerendo, arquivem-se, com as anotações e baixas devidas. P. 

I. Cumpra-se. CUIABÁ, 26 de julho de 2018. Paulo Sergio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007651-67.2017.8.11.0041

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:

CELMA MARA PAVANI ROCHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1007651-67.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BV FINANCEIRA 

S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: CELMA 

MARA PAVANI ROCHA Vistos. Na petição de Id 13910718 verifica-se a 

juntada de acordo entabulado entre as partes, com o fito de por fim à 

presente demanda. Destaco que, conforme o art. 12, § 2º, inciso I do CPC, 

estão excluídas na regra disposta no caput do mencionado dispositivo, 

que trata da ordem de sentença a ser prolatada pelo juízo, "I - as 

sentenças proferidas em audiência, homologatórias de acordo ou de 

improcedência liminar do pedido". Desta feita, HOMOLOGO o acordo de 

vontades e JULGO EXTINTA esta Ação de Busca e Apreensão, fundada 

no Dec.-Lei 911/69, o que faço com amparo legal no artigo 487, inciso III, 

alínea “b”, do Código de Processo Civil. Ante a desistência ao prazo 

recursal, arquivem-se os autos com as anotações e baixas necessárias. 

P. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 26 de julho de 2018. Paulo Sergio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014243-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GENILDO MAGALHAES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1014243-93.2018.8.11.0041. REQUERENTE: AYMORE 

REQUERIDO: GENILDO MAGALHAES DA SILVA 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. 14067813, 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 trânsito em julgado, arquive-se com as anotações e 

baixas necessárias. P. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 26 de julho de 2018. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015823-61.2018.8.11.0041

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:

JEAN KARLO MOREIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1015823-61.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO TOYOTA 

DO BRASIL S.A. REQUERIDO: JEAN KARLO MOREIRA DE SOUZA 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. 13700503, 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. Por fim, ante o não recolhimento das 

custas processuais, proceda o Sr. Gestor conforme orientação da aCGJ., 

as medidas necessárias para o recebimento do crédito em comento. Após 

o trânsito em julgado, arquive-se com as anotações e baixas necessárias. 

P. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 26 de julho de 2018. Paulo Sergio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014327-65.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Banco Safra S-A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO CONSTANTINO (EXECUTADO)

EXPRESSO NS TRANSPORTES LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1014327-65.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO SAFRA S-A 

EXECUTADO: EXPRESSO NS TRANSPORTES LTDA, PEDRO 

CONSTANTINO Vistos. Na petição de Id 13962415 verifica-se a juntada de 

acordo entabulado entre as partes, com o fito de por fim à presente 

demanda. Destaco que, conforme o art. 12, § 2º, inciso I do CPC, estão 

excluídas na regra disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata 

da ordem de sentença a ser prolatada pelo juízo, "I - as sentenças 

proferidas em audiência, homologatórias de acordo ou de improcedência 

liminar do pedido". Desta feita, HOMOLOGO o acordo de vontades e 

JULGO EXTINTA esta Ação de Execução de Titulo Extrajudicial, o que faço 
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com amparo legal no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil. Após o transito em julgado, arquivem-se os autos com as 

anotações e baixas necessárias. P. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 26 de julho de 

2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1011692-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IVANIL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDRIANGELO SAMUEL FONSECA OAB - MT0006953A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1011692-43.2018.8.11.0041. REQUERENTE: MARIA IVANIL DA 

SILVA REQUERIDO: BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. Trata-se 

de Ação Tutela Cautelar, Objetivando a Suspensão de Desconto de 

Parcelas de Empréstimo Bancário em Folha de Pagamento, c/c Exibição de 

Documentos. Na decisão de ID 13449255, a autora foi intimada para 

acostar aos autos o contrato firmado entre as partes, ou o prévio 

requerimento administrativo encaminhado à instituição financeira, contudo, 

apesar de intimada e ciente de tal decisão a parte autora manteve-se 

inerte aos autos, conforme infere a certidão de ID: 14375041. Insta 

consignar que a juntada do contrato que se pretende revisar, é requisito 

essencial para o ajuizamento de ações dessa natureza, e que a ausência 

deste enseja a extinção do feito. Posto isso, ante a ausência de 

documento imprescindível a propositura da ação, a extinção é medida que 

se impõe. Vejamos o precedente jurisprudencial sore o assunto: 

“REVISIONAL DE CONTRATO – Inépcia da inicial – Apelante que não 

apresentou o contrato – Imprescindível, no caso, a indicação das 

cláusulas supostamente abusivas e apresentação do contrato 

questionado – Descumprimento, pelo apelante, do quanto determinado no 

art. 282, inc. III e IV, do CPC – Documento fundamental para 

prosseguimento do processo – Necessária obtenção, antes de tudo, do 

contrato que se pretende ver revisado – Exibição incidental do contrato - 

I n a d e q u a ç ã o .  R e c u r s o  d e s p r o v i d o . ” ( P r o c e s s o :  A P L 

10563292120148260100 SP 1056329-21.2014.8.26.0100, Orgão Julgador: 

24ª Câmara de Direito Privado, Publicação: 28/03/2016, Julgamento: 17 de 

Março de 2016, Relator: João Batista Vilhena). Pelo exposto e por tudo 

mais que dos autos consta, JULGO EXTINTA esta Ação Ação Tutela 

Cautelar, Objetivando a Suspensão de Desconto de Parcelas de 

Empréstimo Bancário em Folha de Pagamento, c/c Exibição de 

Documentos, o que faço com amparo legal no art. 485, inciso IV, do Código 

de Processo Civil. Transitada em julgado, em nada requerendo, arquive-se, 

com as anotações e baixas devidas. P.I. Cumpra-se. CUIABÁ, 26 de julho 

de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019560-43.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANE CAROLINE LEMES FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1019560-43.2016.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO S.A. REQUERIDO: FABIANE CAROLINE LEMES FERREIRA 

Vistos. Na petição de Id 4670962 verifica-se a juntada de acordo 

entabulado entre as partes, com o fito de por fim à presente demanda. 

Destaco que, conforme o art. 12, § 2º, inciso I do CPC, estão excluídas na 

regra disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata da ordem de 

sentença a ser prolatada pelo juízo, "I - as sentenças proferidas em 

audiência, homologatórias de acordo ou de improcedência liminar do 

pedido". Desta feita, ante o termo de acordo juntado aos autos, bem como, 

o termo de restituição de Id 10289754 HOMOLOGO o acordo de vontades 

e JULGO EXTINTA esta Ação de Busca e Apreensão, fundada no Dec.-Lei 

911/69, o que faço com amparo legal no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do 

Código de Processo Civil. Ante a desistência ao prazo recursal, 

arquivem-se os autos com as anotações e baixas necessárias. P. I. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 26 de julho de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016441-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALDO SOARES DE CAMARGO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1016441-06.2018.8.11.0041. REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA 

S/A REQUERIDO: ALDO SOARES DE CAMARGO 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. 13789042, 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 via 

RENAJUD, haja vista a inexistência de determinação judicial nesse sentido. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias. P. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 26 de julho de 2018. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004775-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO DE JESUS DA SILVA 80624707253 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1004775-08.2018.8.11.0041. REQUERENTE: AYMORE 

REQUERIDO: ROBERTO DE JESUS DA SILVA 80624707253 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. 12673375, 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. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com as anotações e baixas necessárias. P. I. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 26 de julho de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza 

Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013790-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES OAB - MG0091045A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NARA JAEL PERBELINI COUTINHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1013790-35.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO J. SAFRA 

S.A REQUERIDO: NARA JAEL PERBELINI COUTINHO Vistos. Na petição de 

Id 11278254 verifica-se a juntada de acordo entabulado entre as partes, 

com o fito de por fim à presente demanda. Destaco que, conforme o art. 

12, § 2º, inciso I do CPC, estão excluídas na regra disposta no caput do 

mencionado dispositivo, que trata da ordem de sentença a ser prolatada 

pelo juízo, "I - as sentenças proferidas em audiência, homologatórias de 

acordo ou de improcedência liminar do pedido". Desta feita, HOMOLOGO o 

acordo de vontades e JULGO EXTINTA esta Ação de Busca e Apreensão, 

fundada no Dec.-Lei 911/69, o que faço com amparo legal no artigo 487, 

inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Ante a desistência ao 

prazo recursal, arquivem-se os autos com as anotações e baixas 

necessárias. P. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 26 de julho de 2018. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005348-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ LOPES (EXECUTADO)

TORNEARIA E FREZADORA VITORIA LTDA - ME (EXECUTADO)

EDNA GARCIA DE ARAUJO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1005348-46.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A EXECUTADO: TORNEARIA E FREZADORA 

VITORIA LTDA - ME, ANDRE LUIZ LOPES, EDNA GARCIA DE ARAUJO 

Vistos. Da análise dos autos, verifica-se que as partes transigiram 

extrajudicialmente para quitação integral do contrato objeto da ação, 

pleiteando por sua homologação e consequente extinção do feito. Destaco 

que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso I, do CPC, estão excluídas na regra 

disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata da ordem de 

sentença a ser prolatada pelo juízo, "I - as sentenças proferidas em 

audiência, homologatórias de acordo ou de improcedência liminar do 

pedido". Desta feita, JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Execução 

por Título Extrajudicial, o que faço com amparo legal no artigo 924, inciso II, 

do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com as anotações e baixas devidas. P.I. Cumpra-se. CUIABÁ, 26 de 

julho de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003523-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON ALVES (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 ITAUCARD S/A (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1003523-67.2018.8.11.0041. AUTOR: WILSON ALVES RÉU: 

BANCO ITAUCARD S/A Vistos etc. Tratam-se de Embargos de Declaração 

opostos por Wilson Alves em face da interlocutória que indeferiu a justiça 

gratuita, sob o argumento de que não foi observada a situação econômica 

do autor, de total endividamento. É o relatório necessário. O MM.Juiz ao 

apreciar a inicial, determinou ao autor a comprovação de sua incapacidade 

financeira. O mesmo indicou suas dívidas, dentre elas a prestação da 

compra de um veículo no montante de R$2.590,70, ou seja, uma Pajero 

Dakar 2014 de R$175.000,00 financiado e habitacional de R$2.000,00, 

juntando seu holerite onde demonstra um total líquido de R$14.788,98, 

sendo intimado para recolher as custas. Sem razão o Embargante como 

bem asseverou o MM.Juiz não houve prova da situação que autorizasse o 

deferimento da justiça gratuita, mas sim, totalmente ao contrário, bastando 

ver os valores que dispõem em seu salário os bens que adquiriu, bem 

como, os montantes que lhe foram colocados à disposição pelas 

Instituição Financeira, sem a menor prova de alteração fática de quando 

fez uso dos referidos contratos. Desta feita REJEITO os declaratórios e 

concedo o prazo de 05 dias para o recolhimento das custas. Transcorrido, 

certificado, concluso para extinção. CUIABÁ, 30 de julho de 2018. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022567-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. M. COMERCIO DE BRINQUEDOS E CONFECCOES LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE GIM OAB - MT17647/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1022567-09.2017.8.11.0041. AUTOR: R. M. COMERCIO DE 

BRINQUEDOS E CONFECCOES LTDA - EPP RÉU: BANCO DO BRASIL SA 

Trata-se de Ação de Repetição de Indébito, Dano Moral e Material, 

Obrigação de Fazer e Antecipação dos Efeitos da Tutela Jurisdicional 

ajuizada por R.M. COMÉRCIO DE BRINQUEDOS E CONFECÇÕES LTDA – 

EPP em face de BANCO DO BRASIL S/A, na qual requer a autora a 

condenação do requerido a restituição do valor de R$ 30.000,00 a taxa de 

carregamento de 11,9320000% que significa o valor de R$ 3.579,60 mais 

a taxa de 4,5040000% que se destina para pagamento ao custeio dos 

sorteios que significa o valor de R$ 1.351,20 em dobro, cobrado e 

debitado na conta corrente da requerente a título Ourocap, conforme 

determina o artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do 

Consumidor. Atribuiu à causa o valor de R$ 103.112,46, e acostou alguns 

documentos para amparar a ação. Da análise da exordial constatou-se 

que pleiteou a autora pelos benefícios da gratuidade de justiça, porém, 

sem comprovar sua condição de hipossuficiência por se tratar de pessoa 

jurídica com fins lucrativos, bem como pugnou pela condenação do 

requerido para exibir em juízo “a autorização da requerente solicitando o 

resgate do valor, via do contrato referente ao Ourocap”, contudo, sem 

demonstrar a prova da tentativa por meio de prévio requerimento 

administrativo, apto a ensejar a ordem judicial ao Banco de sua exibição, 

razão pela qual, a requerente foi intimada para sanar as pendências em 

decisão datada de 24/08/2017, sob pena de extinção do feito. Contudo, 

mesmo devidamente intimada via DJE, a autora manteve-se inerte 

conforme se infere da certidão de decurso de prazo de Id: 14286208 

datada de 20/07/2018. Desta feita, o indeferimento da inicial e a extinção 

do feito é a medida que se impõe. Nesse sentido: “APELAÇÃO – 

Indeferimento da petição inicial – Descumprimento de decisão que 

determinara o recolhimento das custas ante o indeferimento do pedido de 

recolhimento ao final - Extinção do processo – Art. 267, I, c.c. 284, 

parágrafo único e 295, VI, do CPC – Recurso não provido”. (TJ-SP - APL: 

00016210320138260414 SP 0001621-03.2013.8.26.0414, Relator: Antonio 

Celso Aguilar Cortez, Data de Julgamento: 15/02/2016, 10ª Câmara de 

Direito Público, Data de Publicação: 09/03/2016) “GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA Pedido indeferido reiterado nesta instância Indeferimento, ante a 

falta de comprovação da escassez financeira Recurso não provido. 

CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO Indeferimento da petição inicial por falta 

de recolhimento das custas iniciais Autor que foi devidamente intimado 
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para o ato, permanecendo, porém, inerte Extinção do processo Cabimento, 

ante o estabelecido pelo art. 284, parágrafo único, do CPC Sentença 

mantida Recurso não provido.” (TJ-SP - APL: 01922390820128260100 SP 

0192239-08.2012.8.26.0100, Relator: Paulo Pastore Filho, Data de 

Julgamento: 02/04/2014, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 07/04/2014) Diante do exposto e por tudo mais que dos autos 

consta, INDEFIRO a petição inicial e JULGO e DECLARO EXTINTA esta 

Ação de Repetição de Indébito, Dano Moral e Material, Obrigação de Fazer 

e Antecipação dos Efeitos da Tutela Jurisdicional, com fulcro no artigo 

485, inciso I, c/c 321, § único do Código de Processo Civil. Por derradeiro, 

proceda o Sr. Gestor as medidas necessárias, conforme orientação da 

CGJ, de forma que o Estado possa receber seu crédito. P.I. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 30 de julho de 2018. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de 

Direito (Autos Cód. 1003853-64.2018).

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016174-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELINEIA APARECIDA ALVES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA NOVAK OAB - MT0010886A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1016174-68.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: ELINEIA APARECIDA 

ALVES DA SILVA EXECUTADO: BANCO BMG Tratam-se os autos de 

Ação Revisional c/c Pedido de Tutela Provisória, na qual objetiva a autora 

em tutela de urgência a suspensão das cobranças indevidas tanto em sua 

folha de pagamento, quanto por meio de faturas enviadas a sua residência 

referente a parcela do contrato de empréstimo firmado junto ao Banco 

requerido. Da análise da exordial constatou-se a ausência do contrato de 

firmado entre as partes, razão pela qual, a requerente foi intimada para 

emendar a inicial na decisão de Id: 9125952 datada de 27/07/2017, sob 

pena de extinção. No entanto, mesmo devidamente intimada via DJE a 

autora manteve-se inerte, conforme certidão de decurso de prazo de Id: 

14317887 datada de 23 de julho de 2018. Posto isso, ante a ausência de 

documento imprescindível a propositura da ação, a extinção é medida que 

se impõe. Vejamos o precedente jurisprudencial sobre o assunto: 

“REVISIONAL DE CONTRATO – Inépcia da inicial – Apelante que não 

apresentou o contrato – Imprescindível, no caso, a indicação das 

cláusulas supostamente abusivas e apresentação do contrato 

questionado – Descumprimento, pelo apelante, do quanto determinado no 

art. 282, inc. III e IV, do CPC – Documento fundamental para 

prosseguimento do processo – Necessária obtenção, antes de tudo, do 

contrato que se pretende ver revisado – Exibição incidental do contrato - 

I n a d e q u a ç ã o .  R e c u r s o  d e s p r o v i d o . ” ( P r o c e s s o :  A P L 

10563292120148260100 SP 1056329-21.2014.8.26.0100, Orgão Julgador: 

24ª Câmara de Direito Privado, Publicação: 28/03/2016, Julgamento: 17 de 

Março de 2016, Relator: João Batista Vilhena). Pelo exposto e por tudo 

mais que dos autos consta JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação 

Revisional c/c Pedido de Tutela Provisória, o que faço com amparo legal no 

art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, em 

nada requerendo, arquive-se, com as anotações e baixas devidas. P.I. 

Cumpra-se. Cuiabá, 30 de julho de 2018. Dr. Paulo Sergio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

2ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016615-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDA AUGUSTA SUBRINHO (EXECUTADO)

EDSON OLIVEIRA SOBRINHO (EXECUTADO)

MEDIDA CERTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS 

LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020720-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAU VEICULOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINE MARIA BARROSO SILVA (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013717-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE SEVERINO BARBOSA (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias. Matilde Amorim, Servidora, 

matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1022653-43.2018.8.11.0041

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:

JANE DE OLIVEIRA (RÉU)

 

Deverá a Parte Autora proceder com a juntada da guia de distribuição da 

ação e respectivo comprovante de pagamento, bem como das guias de 

diligências do oficial de justiça no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001018-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE COUTINHO ALBUQUERQUE GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE COUTINHO ALBUQUERQUE GOMES OAB - MT0012947A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

Deverá o requerido apresentar o contrato indicado na inicial no prazo de 5 

(cinco) dias, sob pena de busca e apreensão.

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)

 

Vistos, etc.INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 
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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: 1003004-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURINILSO MARQUES DUARTE (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: 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)

 

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: 1032812-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WHENDERSON MAYA S ALCANTARA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, em face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção, advertindo que não serão considerados pedidos 

repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma.Decorrido 

o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038833-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. C DE GOIAS - ME (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, 30.07.18

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007982-15.2018.8.11.0041

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:

MARCOS ADRIANO DOS SANTOS ALMEIDA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Considerando que as partes fizeram composição amigável, 

conforme anunciado nos autos, com relação ao débito em aberto, Julgo 

por Resolução de Mérito a ação, com fulcro no artigo 487-III “b” do CPC. 

Revogo a liminar concedida nos autos, recolha-se mandado sem 

cumprimento. Custas pelo autor. Com o trânsito em julgado, certifique-se, 

procedendo às anotações de estilo, oficie-se ao Detran para exclusão da 

restrição judicial e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 09.07.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017880-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIR LUCIO PEREIRA ALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. 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, 

30.07.18

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008389-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAO BENTO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Em face da certidão dos autos, decreto a revelia da parte 

Requerida citada por edital, nomeando-lhe Curadora Especial, na pessoa 

da Defensoria Pública que atua nesta Vara Especializada. Proceda-se a 

anotação necessária na autuação e etiqueta do processo. Após, intime-a 

para apresentar defesa. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 30.07.18

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016205-25.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO OESTE 

PANTANEIRO-SICOOB FEDERAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVAN CORRÊA DA COSTA OAB - MT0008202A (ADVOGADO)

EDE MARCOS DENIZ OAB - MT0006808A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELVIS ANTONIO KLAUK (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Defiro a emenda da inicial, para surtir seus efeitos legais. 

Expeça-se mandado como ditado nos autos, observando o valor da 

emenda. Cumpra-se. Cuiabá, 30.07.18

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1028381-02.2017.8.11.0041
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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:

CHURRASCARIA E LANCHONETE AGUAS CLARAS EIRELI - ME 

(EXECUTADO)

IVONE DE OLIVEIRA E SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para apresentar proposta de acordo. Após, 

intime-se a parte requerida no endereço declinado nos autos para 

manifestar sobre interesse em composição amigável. Após, conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 30.07.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022867-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MIRIAN OLIVEIRA DOS SANTOS PINHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Defiro o aditamento da ação dos IDs 14432113 a 14432336, 

para surtir seus efeitos legais. Proceda-se retificação. Cumpra-se a 

decisão do ID 14393765, considerando o aditamento. Cumpra-se. Cuiabá, 

30.07.18

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013112-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALYSSON TOSIN OAB - MG0086925A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUMAR OLIVEIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Deverá o autor dar prosseguimento ao feito, no prazo legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012890-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO FERNANDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO OAB - SP348669 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se a parte requerida para regularizar a representação 

processual no prazo legal, sob pena de revelia e desentranhamento de 

sua contestação. Decorrido o prazo, havendo cumprimento da 

determinação acima, intime-se o autor para manifestar sobre contestação. 

Ao contrário, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 30.07.18

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018496-95.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO PINHEIRO (EXECUTADO)

 

Deverá a parte credora se manifestar sobre as respostas de ofícios 

acostadas aos autos, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000094-92.2018.8.11.0041

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:

ALEXANDRE KENDY KAWASAKI OAB - MT22445/O-O (ADVOGADO)

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Cumpra-se determinação posta no ofício acostados. Após, 

diga o autor e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 04.07.18

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019054-67.2016.8.11.0041

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:

SILVIA RAQUEL MIAHIRA SILVEIRA (RÉU)

MALB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME (RÉU)

NILDO FERNANDES SILVEIRA (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-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1013036-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ATACADAO DO PISO E ACABAMENTOS LTDA - ME (EMBARGANTE)

ANTONIO CARLOS DAKMER (EMBARGANTE)

TEREZINHA LANGNER FERREIRA GOMES (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Mike Artur Ribeiro Vianna Quinto OAB - MT0013150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Extraiam-se cópias dos julgados e da certidão de trânsito em 

julgado, juntando-as ao processo anunciado na inicial, certificando-se. 

Intimem-se as partes da chegada dos autos neste Juízo, nada sendo 

requerido, arquive-se. Cumpra-se. Cuiabá, 30.07.18

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1023237-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA OAB - MT18099/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS DALY DALCOL TREVISAN (RÉU)

MARIA MADALENA PAIVA RIBEIRO (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 
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no mandado que caso haja pronto pagamento, estará isento de custas. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 30.07.18

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023098-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAIANY FERREIRA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

D F DE OLIVEIRA MODAS EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em 

caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não 

havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação 

abaixo: 1. Cite-se para pagar em três dias. (art. 829) 2. Não havendo 

pagamento, deverá o senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em 

tantos bens quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do 

principal e acessório, bem como proceder a avaliação do bem penhorado 

e efetuando a intimação da penhora. (§ 1º, art. 829) 3. Fixo desde já, 

honorários em 10% (dez por cento) do débito e se houver o pagamento 

integral no prazo de três dias, os honorários devidos, serão reduzidos à 

metade. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 30.07.18

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023262-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GAGO FREITAS VALE BARBOSA OAB - SP0165046A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UDESON DE SOUZA LIMA (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, 30.07.18

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023292-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON CARLOS LUCHI (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, 30.07.18

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1023139-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIA DE CAMPOS FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDJANE DANTAS PORFIRIO FREITAS OAB - MT0006729A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Outros Interessados:

LUCINEY DE PINTO BARROS (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Não havendo o recolhimento da guia de diligência, como 

indicação de oferecimento de meios, no prazo legal, certifique-se. Caso 

em que, devolva-se com as formalidades legais. Caso positivo, designo 

audiência para o dia 28.09.18 às 16 horas. Proceda-se intimações 

necessárias e comunique-se ao Juízo Deprecante o atual andamento do 

feito solicitando intimações. Cumpra-se. Cuiabá, 30.07.18

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1023234-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ROQUE DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Não havendo o recolhimento da guia de diligência, como 

indicação de oferecimento de meios, no prazo legal, certifique-se. Caso 

em que, devolva-se com as formalidades legais. Caso positivo, 

comunique-se ao Juízo Deprecante o atual andamento do feito e 

cumpra-se a referida, devolvendo-a em seguida. Cumpra-se. Cuiabá, 

30.07.18

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013532-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONDON & NASCIMENTO LTDA ME - ME (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-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)

 

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 
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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: 1017878-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGRA MAURA DA CONCEICAO (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora efetivar o recolhimento da guia de diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011683-81.2018.8.11.0041

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:

ANDREIA MALTAURO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PITTER JOHNSON DA SILVA CAMPOS OAB - MT0015980A-O 

(ADVOGADO)

 

NOTA AO REQUERIDO/APELADO: Deverá o apelado responder o recurso 

de apelação acostado aos autos, no prazo de Lei.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1019911-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNA DO NASCIMENTO SEABRA OAB - DF53407 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCUS VINICIUS BELOTO DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

S.G. SANTANA CAFETERIA BEBIDA FINA - ME (REQUERIDO)

ADRIANA KAEZER DE FIGUEIREDO NASCIMENTO (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: 1013539-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - SP235738 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS CESAR KAWASAKI (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

contestação acostada aos autos e especificar as provas que pretende 

produzir, no prazo legal. NOTA A PARTE REQUERIDA: Deverá a Parte 

Requerida especificar as provas que pretende produzir, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014265-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WESLLEN JUNIOR DA SILVA LESSE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDIVAN FREITAS VIEIRA OAB - MT11192/O (ADVOGADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

contestação acostada aos autos e especificar as provas que pretende 

produzir, no prazo legal. NOTA A PARTE REQUERIDA: Deverá a Parte 

Requerida especificar as provas que pretende produzir, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1012281-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATEUS GERONIMO DOS SANTOS (RÉU)

MATEUS GERONIMO DOS SANTOS ME (RÉU)

ROSILENE PACIFICO FERREIRA (RÉU)

FRANCISCA CECINA DE OLIVEIRA FERREIRA (RÉU)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022699-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAX LUIS DE ARRUDA (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo, 

bem como acostar aos autos o contrato de alienação fiduciária citado na 

inicial , no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1035942-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WELINTO RONDON GUIMARAES - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO MAGALHAES DOS SANTOS OAB - MT12550/O 

(ADVOGADO)

 

Deverá a parte requerida se manifestar sobre a certidão do Oficial de 

Justiça, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1035942-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WELINTO RONDON GUIMARAES - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO MAGALHAES DOS SANTOS OAB - MT12550/O 

(ADVOGADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023307-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GAGO FREITAS VALE BARBOSA OAB - SP0165046A 

(ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO MONTEIRO GOMES (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, 30.07.18

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007285-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEUMANN E NEUMANN LTDA - ME (EXECUTADO)

ELBIO GONCALVES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

MARCIA NEUMANN (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento do valor referente a 

distribuição da Carta Precatória, bem como recolher guia de diligência do 

oficial de justiça, no prazo legal.

Expediente

 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 A PARTE AUTORA: Deverá a parte Autora retirar a Carta 

Precatória expedida nos autos, ou apresentar as guias de recolhimento de 

distribuição na comarca deprecada para remessa eletrônica, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 805855 Nr: 12326-32.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RANDON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LYELBER CARNEIRO DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE IZAURA DA SILVA 

CAVALLARI REZENDE - OAB:6057/MT, JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:OAB/MT 17.147, RENATA SUSETE CAUDURO NAPURI - 

OAB:OAB/RS 73.380

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte Autora retirar a Carta 

Precatória expedida nos autos, ou apresentar as guias de recolhimento de 

distribuição na comarca deprecada para remessa eletrônica, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 761347 Nr: 13809-34.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POUSADA E RESTAURANTE TIA FEVA, 

DAYANE ALVACELIS DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Fica a parte exequente intimada para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 776953 Nr: 30288-05.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AWS TRANSPORTES DE CARGAS LTDA, ARI 

ROSA DOS SANTOS, WALTER RIBEIRO BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO CERQUEIRA 

MORAIS - OAB:12549/MT

 Certifico e dou fé que a Carta de Intimação referente às partes 

requeridas, postada por 03 (três) vezes, conforme AR de fls. 175-v/176-v 

e 185/186, retornou com indicações do correio de “Desconhcido”, "End. 

Insuficiente" e com assinatura de terceiro estranho ao processo.

Assim sendo, faço proceder a intimação da parte autora para se 

manifestar sobre as correspondências devolvidas 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.: 463954 Nr: 32065-93.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB LEASING S/A ARRENDAMENTO MECANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO PAES DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 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 manifestar sobre o 

desarquivamento do feito, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 409440 Nr: 855-24.2010.811.0041

 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: ELY ROSA DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIBANCO UNIAO DE BANCO BRASILEIROS 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS GARCIA 

FRANÇA - OAB:5645-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANTONIO MARCOS 

GARCIA FRANÇA, para devolução dos autos nº 855-24.2010.811.0041, 

Protocolo 409440, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022174-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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RAPHAEL BINDI BAPTISTA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Defiro a suspensão do feito até cumprimento de acordo. Após, 

diga-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 30.07.18

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006546-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GISELA GUTH DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RODRIGO EZEQUIEL OAB - MT21502/O (ADVOGADO)

Thiago Ribeiro OAB - MT0013293A-O (ADVOGADO)

CARLOS JOSE DE CAMPOS OAB - MT14526/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a tempestividade do recurso de apelação, 

que é processado no efeito suspensivo. Intime-se o apelado para 

responder no prazo de Lei. Após, remeta-se ao E. Tribunal de Justiça, 

para apreciação. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 30.07.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023238-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA DE ANDRADE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em 

caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não 

havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação 

abaixo: Compulsando os autos verifica-se estar demonstrado o débito do 

requerido e sua inadimplência, pois apesar de notificado, não o liquidou. 

Assim, Defiro a Liminar pleiteada na inicial, autorizando a busca e 

apreensão, em caráter provisório, devendo ser confirmada ou não por 

sentença, não podendo o bem ser remetido a outro Estado da Federação, 

até decorrer o prazo de purgação de mora, sob pena de bloqueio on line 

do valor do bem. Expeça-se o necessário, depositando em mãos do autor 

o bem apreendido. Faculto ao meirinho o arrombamento e reforço policial, 

se necessário e as faculdades do artigo 212 e seus parágrafos do CPC. 

NÃO HAVENDO APREENSÃO, DEVERÁ O MEIRINHO INFORMAR SE O 

REQUERIDO FOI LOCALIZADO. Dê-se ciência ao Requerido, que no prazo 

de cinco dias, depois de efetivada a liminar, poderá purgar a mora pela 

integralidade da dívida atualizada, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. 

(artigo 3º § 2º da Lei n. 10.931/04). Caso em que, arbitro os honorários 

advocatícios em 10%(dez por cento) sobre o débito, devendo ainda, 

recolher custas e despesas processuais. Cite-se também o Requerido, 

para apresentar resposta, no prazo de quinze dias da execução da 

liminar. Consigne-se no mandado que a resposta deve ser apresentada 

ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2º da referida 

Lei, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 30.07.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023265-78.2018.8.11.0041

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:

ROSIMEIRE AUXILIADORA DE QUEIROZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em 

caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não 

havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação 

abaixo: Compulsando os autos verifica-se estar demonstrado o débito do 

requerido e sua inadimplência, pois apesar de notificado, não o liquidou. 

Assim, Defiro a Liminar pleiteada na inicial, autorizando a busca e 

apreensão, em caráter provisório, devendo ser confirmada ou não por 

sentença, não podendo o bem ser remetido a outro Estado da Federação, 

até decorrer o prazo de purgação de mora, sob pena de bloqueio on line 

do valor do bem. Expeça-se o necessário, depositando em mãos do autor 

o bem apreendido. Faculto ao meirinho o arrombamento e reforço policial, 

se necessário e as faculdades do artigo 212 e seus parágrafos do CPC. 

NÃO HAVENDO APREENSÃO, DEVERÁ O MEIRINHO INFORMAR SE O 

REQUERIDO FOI LOCALIZADO. Dê-se ciência ao Requerido, que no prazo 

de cinco dias, depois de efetivada a liminar, poderá purgar a mora pela 

integralidade da dívida atualizada, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. 

(artigo 3º § 2º da Lei n. 10.931/04). Caso em que, arbitro os honorários 

advocatícios em 10%(dez por cento) sobre o débito, devendo ainda, 

recolher custas e despesas processuais. Cite-se também o Requerido, 

para apresentar resposta, no prazo de quinze dias da execução da 

liminar. Consigne-se no mandado que a resposta deve ser apresentada 

ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2º da referida 

Lei, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 30.07.18

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023170-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO RODRIGUES BRANDAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA OAB - MT0011247A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL 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, 30.07.18

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004285-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAU VEICULOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL MOREIRA FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. A parte autora, devidamente qualificada nos autos, ingressou 

com a presente demanda, não manifestando no feito, apesar de seu 
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advogado regularmente intimado constando as advertências legais, o que 

resultou a intimação pessoal para dar prosseguimento, sob pena de 

extinção. Novamente e insistentemente, o advogado foi intimado para dar 

impulso processual e manteve inerte, razão pela qual a parte autora foi 

intimada pessoalmente, mas nada manifestou nos autos. As duas 

intimações constaram a advertência de que a inércia no prazo de cinco 

dias resultaria na extinção do feito, sem manifestação da parte autora ou 

seu advogado, deixando transcorrer o prazo assinalado sem nada 

manifestar, conforme já certificado. Vieram-me conclusos os autos, para 

decisão. É o Relatório. Fundamento. DECIDO. O presente feito encontra-se 

paralisado além do prazo legal, sem que à parte autora tenha dado 

qualquer impulso processual. Não há como o requerido manifestar nos 

autos, pois ainda não faz parte da relação processual. Vejam que 

Novamente e insistentemente, o advogado foi intimado para dar impulso 

processual e manteve inerte, razão pela qual a parte autora foi intimada 

pessoalmente, mas nada manifestou nos autos. As duas intimações 

constaram a advertência de que a inércia no prazo de cinco dias resultaria 

na extinção do feito, sem manifestação da parte autora ou seu advogado. 

Mais uma vez não demonstraram interesse no prosseguimento do feito, 

mantendo-se inertes. Comprova assim, que a parte autora e seu advogado 

não estão interessados no reconhecimento do direito anunciado na 

exordial, deixando o processo à mercê, sem dar andamento nos termos da 

Lei. O processo não pode ficar perpetuamente, aguardando providências 

das partes, tanto que foi determinada a intimação da autora para 

prosseguir com o feito, sob pena de extinção. Mesmo com as 

advertências legais, a parte requerente e seu advogado continuaram 

ignorando a necessidade de dar impulso processual, concretizando sua 

falta de interesse na demanda. Diante do exposto e considerando o que 

mais dos autos consta Julgo EXTINTO o processo, com fundamento no 

que dispõe o artigo 485 – II e III - § 1º do Código de Processo Civil. Custas 

e despesas processuais, pelo requerente. Revogo a liminar concedida nos 

autos, proceda-se exclusão de restrição cadastral. Com o trânsito em 

julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo e após, 

arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 30.07.18

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009503-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE JUNIOR SANTOS SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELBERT DE PAULA RODRIGUES OAB - MG124343 (ADVOGADO)

JENNIFER COSTA DE ANDRADE OAB - MT23494/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Banco Pan S/A, devidamente qualificado nos autos, ingressou 

com a presente Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar, contra 

Jose Junior Santos Silva, objetivando a concessão de liminar, para 

apreensão do bem relacionado na inicial, tornando em definitivo a medida 

no final, em face da alienação fiduciária proveniente de um Contrato de 

Financiamento para Aquisição de Bens de n. 82925939, firmado em 

06/07/2017 (id. Num. 12648947 - Pág. 1). Alegou que o requerido 

tornou-se inadimplente, deixando de efetuar o pagamento da prestação 

com vencimento em 06/11/2017, requerendo a concessão de liminar para 

ao final torná-la em definitivo, com procedência da ação. Instruiu seu 

pedido com documentos de ids. Num. 12648941 - Pág. 7/ Num. 12648950 - 

Pág. 3. A liminar foi concedida no id. Num. 12665855 - Pág. 1, sendo 

cumprida no id. Num. 13181573 - Pág. 1/ Num. 13181630 - Pág. 1. O 

requerido juntou documentos nos ids. Num. 13555339 - Pág. 1/ Num. 

13602346 - Pág. 1 e apresentou contestação nos ids. Num. Num. 

13602351 - Pág. 1/Pág. 21. Fez uma síntese dos fatos. Elucidou sobre a 

ampla defesa em busca e apreensão e a aplicação das normas do Código 

de Proteção e Defesa do Consumidor para o caso em tela. Sustentou que 

somente é permitida a capitalização anual, sendo vedada a cobrança de 

capitalização diária. Asseverou sobre a descaraterização da mora, 

quando da cobrança de cláusulas abusivas, questionando juros 

praticados. Enfatizou a ilegalidade da cobrança da Tarifa de Cadastro no 

importe de R$498,00 (Quatrocentos e Noventa e Oito Reais), visto que 

difere do valor médio do Banco Central. Destacou sobre a ilegalidade da 

cobrança dos encargos moratórios, visto a cobrança cumulada com a 

comissão de permanência. Requereu a revogação da liminar e 

improcedência dos pedidos contidos na inicial. Pugnou pela concessão da 

inversão do ônus da prova, bem como da justiça gratuita. No id. Num. 

13602575 - Pág. 1/Pág. 20 a parte requerida informa a interposição do 

Recurso de Agravo de Instrumento, contra a decisão que deferiu a busca 

e apreensão do bem. A parte requerente no id. Num. 13952943 - Pág. 

1/Pág.3 pugna pela análise do pedido de inversão do ônus da prova. A 

parte requerente nos ids. Num. 14121370 - Pág. 1/Pág.53 apresentou 

réplica à contestação e elucidou sobre a boa-fé objetiva e da absoluta 

legalidade dos procedimentos adotados pelo Banco, e, da presença dos 

requisitos para a busca e apreensão. Sustentou a ausência de fatores 

supervenientes que legitimem a pretensão de revisão judicial dos 

contratos. Asseverou que inexiste abusividade de cláusulas e encargos e 

que a parte requerida quando celebrou o contrato de abertura de crédito 

foi devidamente informada acerca dos valores que seriam cobrados 

mensalmente, bem como as taxas utilizadas pela Instituição Financeira. 

Sustentou a legalidade dos juros, remuneratórios e moratórios, pois foram 

fixados abaixo da taxa média de mercado fixado pelo Banco Central. 

Enfatizou que, não há ilegalidade da cobrança de capitalização de juros, 

pois a mesma era prevista no contrato, e de forma diária a sua cobrança. 

Mais, afirma sobre a inaplicabilidade da inversão do ônus da prova e a da 

concessão dos benefícios da justiça gratuita. Sustentou a legalidade da 

cobrança de tarifas no contrato, bem como, da cobrança de comissão de 

permanência. Pugnou pela improcedência dos pedidos descritos na 

defesa, e consequentemente a declaração de consolidação da posse do 

bem nas mãos do autor. Vieram-me conclusos os autos, para decisão. É o 

Relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se a presente Ação de Busca e 

Apreensão com Pedido Liminar, contra Jose Junior Santos Silva, 

objetivando a concessão de liminar, para apreensão do bem relacionado 

na inicial, tornando em definitivo a medida no final, em face da alienação 

fiduciária proveniente de um Contrato de Financiamento para Aquisição de 

Bens de n. 82925939, em decorrência da prestação vencida em 

06/11/2017. O requerido sustentou que somente é permitida a 

capitalização anual, sendo vedada a cobrança de capitalização diária. 

Asseverou sobre a descaraterização da mora, quando da cobrança de 

cláusulas abusivas. Enfatizou a ilegalidade da cobrança da Tarifa de 

Cadastro no importe de R$498,00 (Quatrocentos e Noventa e Oito Reais), 

visto que difere do valor médio do Banco Central. Destacou sobre a 

ilegalidade da cobrança dos encargos moratórios, visto a cobrança 

cumulada com a comissão de permanência. Requereu a revogação da 

liminar e improcedência dos pedidos contidos na inicial. Pugnou pela 

concessão da inversão do ônus da prova, bem como da justiça gratuita. 

Considerando que a matéria tratada nos presentes é de direito e de cunho 

documental e este encontra nos autos, dispensando provas em audiência 

ou pericial, passo ao julgamento do feito, por estar maduro para receber 

decisão, nos termos do artigo 355-I do Novo Código de Processo Civil. 

Com relação inversão do ônus da prova resta prejudicado, pois a parte 

requerida questiona encargos contratados e o contrato foi acostado o 

referido nos autos (id. Num. 12648947 - Pág. 1), dispensando produção de 

outras provas, estando o processo apto para julgamento. Cumpre 

esclarecer que o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento 

de que a matéria relativa à revisão de cláusulas contratuais abusivas pode 

ser questionada em se de contestação na busca e apreensão. Nesse 

sentido: “CONTRATO BANCÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. INOVAÇÃO 

RECURSAL. VEDAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DISCUSSÃO 

ACERCA DA LEGALIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS NO ÂMBITO 

DA DEFESA. POSSIBILIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. 

PRESSUPOSTO EVIDENCIADO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. 1. 

É inviável a análise de matéria não suscitada no recurso especial e trazida 

posteriormente, como inovação recursal. 2. Em ação de busca e 

apreensão, é cabível a discussão acerca da legalidade das cláusulas 

contratuais como matéria de defesa. 3. Evidenciada a abusividade de 

encargos contratuais questionados e afastada a mora do devedor 

fiduciante, impõe-se a manutenção da improcedência do pedido de busca 

e apreensão. 4. Agravo regimental desprovido.” (STJ – AgRg no REsp 

1170182/RS AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 

2009/0235367-4, T4, Rel. Min., João Otávio de Noronha, j. 09.08.2010, DJe 

19.08.2011). Dessa forma, perfeitamente cabível o pedido de revisão 

contratual. Não há possibilidade de conceder a Justiça Gratuita, pois a 

parte requerida, não fez comprovação da necessidade, como 

apresentação atualizada de seus rendimentos e/ou apresentação de sua 
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declaração de renda, para aquilatar a necessidade. Portanto, não concedo 

a justiça gratuita. Denota-se, que o requerido sustenta a ilegalidade na 

cobrança da capitalização diária, encargos moratórios cumulado com 

comissão de permanência e a cobrança de tarifa de cadastro, acima da 

taxa medida do Banco Central. Pois bem. Com relação ao cabimento da 

capitalização de juros, em recentíssima decisão do Superior Tribunal de 

Justiça, em recurso repetitivo em 08.08.2010 (REsp 973.827/RS), dirimiu a 

questão sobre o assunto, colocando uma pá de cal sobre a celeuma sobre 

a discussão e diversidade de julgamentos. Ali sedimentou a matéria, 

tornando-a inquestionável: “É permitida a capitalização de juros com 

periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após, 31/3/2000, 

data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, em vigor como 

MP nº 2.170-01, desde que expressamente pactuada. A capitalização dos 

juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma 

expressa e clara. A previsão no contrato bancário da taxa de juros 

superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da 

taxa efetiva anual contratada”. Assim, na Cédula discutida verifica-se que 

a taxa de juros é superior ao duodécuplo da mensal, sendo suficiente para 

constatar que houve previsão da capitalização de juros na forma acima 

determinada, sendo devida sua aplicação. No que se refere aos encargos 

de inadimplência, as partes pactuaram: (i) os Juros Remuneratórios da 

Operação serão substituídos pelos Juros Remuneratórios para Operações 

em Atraso, vigentes à época, disponíveis para consulta no site 

www.bancopan.com.br e na Tabela de Tarifas fixada nos 

Correspondentes do CREDOR, calculados pro rata die; (ii) juros moratórios 

equivalentes a 1% (um por cento) ao mês, ou fração, incidente sobre o 

valor principal acrescido dos encargos previstos nas alíneas anteriores e; 

(iii) multa não compensatória de 2% (dois por cento)sobre o total devido”. 

Quanto aos juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2%, e os juros não 

merece reparo por estar dentro do limite legal. Agora, quanto aos juros 

remuneratórios da forma como pactuada, se mostra abusiva, pois, deixa 

ao arbítrio da Instituição Financeira a escolha da taxa de juros a ser 

aplicada, o que não pode prevalecer, pois no contrato firmado as taxas 

aplicadas devem ser expressas. Portanto, neste caso, havendo 

inadimplência, deverá ser aplicado a taxa de juros remuneratórios prevista 

no contrato, no quadro “características da operação”, qual seja, 2,60% 

a.m e juros de moratórios de 1% ao mês e multa de 2%(dois por cento). 

Quanto à cobrança da tarifa de cadastro, tal cobrança se mostra 

totalmente legal, e o valor não se pode limitar à taxa média apurada pelo 

Banco Central do Brasil, pois a fixação do valor a ser cobrado, é de cada 

agente financeiro, em decorrência dos princípios constitucionais da livre 

iniciativa e da livre concorrência. Neste sentido, colaciono o seguinte 

entendimento: CIVIL. CONSTITUCIONAL. TARIFA DE CADASTRO. 

POSSIBILIDADE. DEFINIÇÃO DO VALOR DA TARIFA. REGRA DE 

MERCADO. CONCRETIZAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA LIVRE CONCORRÊNCIA 

E DA LIVRE INICIATIVA. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE 

MÁ-FÉ. 1. É legal a cobrança da tarifa de cadastro, desde que seja no 

início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, nos 

termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do 

Recurso Especial nº. 1.255.573, sob o rito dos recursos repetitivos. 

Ademais, não se pode limitar o valor por ela cobrado à taxa média apurada 

pelo Banco Central do Brasil, sob pena se de violar os princípios 

constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência. 2. Arestituição 

dos valores pagos referentes às tarifas consideradas ilegais deve ocorrer 

de forma simples, tendo em vista que não se verificou a má-fé exigida pelo 

parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor para 

ensejar a devolução em dobro. 3. Recurso conhecido e improvido. 

Portanto, não há que se falar na legalidade da cobrança da tarifa de 

cadastro, isto porque, devida é a sua cobrança, quando efetivamente 

estipulada no contrato, e, expresso o seu valor. É patente, a aplicação do 

Código de Defesa do Consumidor, mesmo tratando-se de contrato 

bancário, pois se o produto é um bem jurídico que é fornecido pelo banco 

(fornecedor) ao tomador do crédito (consumidor), como destinatário final 

(do crédito), diante da interpretação dos artigos 2º e 3º, § 1º desta Lei, 

não resta dúvida sobre a sua incidência, nesta espécie de contrato. 

Denota-se, que a parte requerida não pagou desde a parcela vencida em 

06/11/2017 das contratadas, inclusive reconhece o requerido à 

inadimplência em sua contestação, assim resta caracterizando sua total 

inadimplência. 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. De outra banda, a parte 

requerida não cumprindo o contrato como avençado, estará sujeita a 

incidência de seus encargos e a restrição cadastral. A alienação 

fiduciária, no campo do direito material, estabelece que a alienação 

fiduciária constitui uma garantia real “sui generis” vez que não exerce 

sobre coisa alheia, mas sobre coisa própria. O financiado, ou devedor 

fiduciante, dá em alienação fiduciária um determinado bem, ficando o 

devedor com a posse direta, na qualidade de depositário do bem. Deste 

modo, no momento que o devedor fiduciante não liquida o débito, cabe ao 

credor fiduciário, acioná-lo, para recebimento do bem, considerando que 

passa a ser o proprietário do mesmo. Devida é aplicação do vencimento 

antecipado do contrato, em caso de inadimplência e não estamos aqui 

falando em pagamento antecipado da dívida, quando é conferida a 

aplicação de descontos. No caso trata de penalidade por ficar em mora 

com o pagamento das parcelas contratadas. Diante do exposto e 

considerando o que mais consta dos autos Julgo por Resolução de Mérito 

a presente Ação de Busca e Apreensão e ACOLHO em parte as 

pretensões com fundamento no que dispõe o artigo 487,I do Novo Código 

de Processo Civil c/c Decreto Lei n. 911/69, para em caso de inadimplência 

incidir juros remuneratórios de 2,60% a.m, juros de moratórios de 1% ao 

mês e multa de 2%(dois por cento). No mais, permanece o contrato como 

avençado. 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. 

Considerando que o autor decaiu da parte mínima, condeno o requerido 

nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários 

advocatícios que fixo 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 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, 30.07.18

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015261-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON WENDEL CASTRO DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT0012358A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Banco Bradesco S/A, devidamente qualificado nos autos, 

ingressou com a presente Ação de Busca e Apreensão contra Anderson 

Wendel Castro de Souza, objetivando a concessão de liminar, para 

apreensão do bem relacionado na inicial, tornando em definitivo a medida 

no final, em face da alienação fiduciária proveniente do contrato Crédito de 

Crédito Bancário – Financiamento para Aquisição de Bens e/ou Serviços 

nº 003.898.261 firmado entre as partes anunciado no id. 13487110– 

pág.02. Alegou que a parte requerida não cumpriu com as obrigações 

pactuadas, deixando de pagar as prestações vencidas a partir de 

16/04/2018, requerendo a concessão de liminar para ao final torná-la em 

definitivo, com procedência da ação. Instruiu seu pedido com documentos 

de id. 13487098/13487120. A liminar foi concedida no id. 13489781 e 

cumprida o id. 13892962/13802105. O requerido acostou documentos no 

id. 13905331/13905355 e apresentou contestação no id. 13905523 e fez 

uma síntese dos fatos. Aduziu sobre a ausência de constituição da mora 

visto que parcela que recebeu a notificação foi de nº 27 e se encontrava 

paga e o requerente afirmou que as parcelas inadimplentes são de 

números 32 e 33 e inexiste notificação extrajudicial para constituição em 

mora das parcelas de nº 31 e 32. Asseverou sobre a boa-fé objetiva. 

Pleiteou a condenação por litigância de má-fé ante a falta de constituição 

em mora. Requereu a revogação da liminar e restituição do veículo, sob 

pena de multa diária. Juntou documentos de id. 13905525. O requerido 

pleiteou a purgação da mora no id. 13934544 e acostou documentos de id. 

13934569/13934575. Conforme a certidão de id. 13954075 a purgação da 
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mora foi parcial, sem o recolhimento das custas e honorários advocatícios. 

Desta feita, o requerido pleiteou a concessão dos benefícios da justiça 

gratuita de id. 13957311 que foi indeferida no id. 13964988. O requerido 

realizou a complementação do depósito judicial (id. 1397093/13970304 e 

id. 13989015). A liminar foi revogada e determinada a devolução do bem a 

parte requerida conforme decisão de id. 139914780 e cumprida no id. 

14129812/14129961. O requerido interpôs Agravo de Instrumento em face 

da liminar de busca e apreensão concedida no qual foi indeferida a liminar 

conforme id. 14000168. Em seguida, o autor presentou réplica a 

contestação (id. 14377839), ratificando a tese inicial. Vieram-me 

conclusos os autos, para decisão. É o Relatório. Fundamento. DECIDO. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão contra Anderson Wendel Castro 

de Souza, objetivando a concessão de liminar, para apreensão do bem 

relacionado na inicial, tornando em definitivo a medida no final, em face da 

alienação fiduciária proveniente do contrato Crédito de Crédito Bancário – 

Financiamento para Aquisição de Bens e/ou Serviços nº 003.898.261 

firmado entre as partes anunciado no id. 13487110– pág.02. Por seu 

turno, o requerido apresentou afirmou a ausência de notificação referente 

as parcelas inadimplidas e consequentemente ausência de mora; 

condenação de litigância de má-fé e purgou a mora do contrato. 

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. As partes firmaram o contrato de financiamento Crédito de Crédito 

Bancário – Financiamento para Aquisição de Bens e/ou Serviços nº 

003.898.261, ofertando ao requerido em alienação fiduciária o veículo 

especificado na inicial. Analisando o contrato firmado pelas partes, 

verifica-se que não existe nenhum dispositivo de difícil entendimento, as 

regras ali constantes são claras, não trazendo dúvidas com relação ao 

seu conteúdo. Denota-se que a comprovação da mora na inicial se deu 

através do documento de id. 13487118 – Pág. 01, no qual trata-se da 

parcela com vencimento em 15/12/2017. Podemos perceber que na 

exordial o requerido afirma que o requerido está inadimplente a partir da 

parcela vencida em 16/04/2018. Ou seja, não há comprovação da 

constituição de mora, já que a notificação recebida pelo requerido se 

tratava de parcela quitada. Sendo que não houve nova notificação das 

novas parcelas inadimplidas que são objeto da inicial. A notificação 

extrajudicial de parcela já paga não é documento hábil para comprovar a 

constituição em mora necessária ao ajuizamento de ação de busca e 

apreensão. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO – DECISÃO 

MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA – BUSCA E APREENSÃO – 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL INVÁLIDA – INDICAÇÃO DE PARCELA 

PAGA – MORA NÃO COMPROVADA – CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1. (...) 2. Ainda que não seja 

indispensável que a notificação seja recebida pessoalmente pelo devedor, 

é necessário que seja, ao menos, entregue no endereço constante no 

contrato e indique a parcela devida.3. A notificação extrajudicial de 

parcela já paga não é documento hábil para comprovar a constituição em 

mora necessária ao ajuizamento de ação de busca e apreensão.4. 

Decisão monocrática mantida, com aplicação de multa. (Ag 10417/2018, 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 18/04/2018, Publicado no DJE 20/04/2018). 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 

AUSÊNCIA DE REGULAR CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE PARCELA JÁ PAGA. IMPOSSIBILIDADE. 

RECURSO PROVIDO. Assiste razão à agravante, com relação à questão 

da invalidade da constituição em mora, haja vista que a notificação 

enviada extrajudicialmente, indicava parcela já quitada, diversa das 

parcelas objeto da cobrança.” (AI 156798/2016, DESA. SERLY 

MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO,Julgado 

em 01/02/2017, Publicado no DJE 03/02/2017) É requisito essencial para a 

ação de busca e apreensão, a existência da alienação fiduciária e a 

comprovação de mora. Nesse sentido é o entendimento sumulado nº 72 do 

STJ: "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do 

bem alienado fiduciariamente". É pacificado entre os Tribunais que para o 

devedor seja constituído em mora, condição da ação em exame, deve ser 

realizada por carta registrada, por intermédio do Cartório de Títulos e 

Documentos ou pelo protesto do título de crédito vinculado ao contrato o 

que restou comprovado na presente demanda, nos termos do art. 2º § 2º 

do decreto 911/69, “in verbis”: “Art. 2º (...) § 2º A mora decorrerá do 

simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada 

por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a 

assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”. 

(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014). A legislação pertinente impõe 

ser desnecessária a notificação do financiado para constituí-lo em mora, 

uma vez que, ao firmar o contrato de financiamento, o devedor teve total 

conhecimento da obrigação contratada. E a mora decorrerá do simples 

vencimento do prazo para pagamento, e sua comprovação poderá se dar 

por Carta Registrada ou pelo Protesto do Título, sendo a escolha 

facultativa ao credor. Assim, a notificação encaminhada ao requerido não 

é documento hábil para comprovação da mora. Contudo, já houve a 

revogação da liminar concedida e o bem restituído do requerido face a 

purgação da mora. Entretanto, o requerido purgou a mora, reconhecendo 

a mora dos meses subsequentes, como ditado na sua resposta. Com a 

purgação de mora, a obrigação resta extinta devendo ser rescindido o 

contrato, pelo pagamento integral do débito questionada na inicial. Razão 

pela qual, resta encerrada a relação negocial entre as partes pela 

purgação da mora. Se por um lado inexistia comprovação da mora, por 

outro, o requerido reconheceu a mora de outras parcelas liquidando o 

contrato na purgação de mora. Razão pela qual, não caberá ao requerido 

a sucumbência total, custas e despesas processuais devem ser arcada 

pelas partes e cada qual arcará com os honorários de seu advogado. No 

tocante ao pedido de condenação por litigância de má-fé, não vislumbro no 

caso em tela qualquer elemento que possa caracterizar a litigância de 

má-fé suscitada pelo apelante e, por essa razão, deixo de acionar o 

disposto nos artigo 80 do CPC. Diante do exposto e considerando o que 

mais consta dos autos Julgo por Resolução de Mérito a presente Ação de 

Busca e Apreensão ACOLHO em parte o pedido inicial, com fundamento 

no que dispõe o artigo 487–I do Código de Processo Civil c.c. Decreto Lei 

n. 911/69, declarando quitado o contrato e sua rescisão. Revogo em 

definitivo a liminar concedida, bem como, mantendo o requerido na posse 

do bem, declarando a quitação total do contrato. Faculto ao credor o 

levantamento do valor depositado nos autos. Expeça-se alvará. Oficie-se 

ao De Proceda-se a baixa da alienação fiduciária e da restrição cadastral 

referente ao contrato em tela. Expeça-se o necessário. Custas e 

despesas processuais devem ser arcada pelas partes e cada qual arcará 

com os honorários de seu advogado, facultando ao requerido o 

levantamento dos honorários depositados. Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, procedendo às anotações de estilo e após, expeça-se o 

necessário e arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 30.07.18

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022354-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAYRA RODRIGUES LEIVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Bradesco Financiamentos, devidamente qualificado nos autos, 

ingressou com a presente Ação de Busca e Apreensão contra Maya 

Rodrigues Leiva, 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 de financiamento nº 

4364209628 firmado entre as partes anunciado no id. 9074698. Alegou 

que a parte requerida não cumpriu com as obrigações pactuadas, 

deixando de pagar as prestações vencidas em 17/05/2016 até a vencida 

em 17/01/2017, requerendo a concessão de liminar para ao final torná-la 

em definitivo, com procedência da ação. Instruiu seu pedido com 

documentos de id. 9074669/9074739. O valor da causa foi corrigido de 

ofício conforme despacho de id. 9075639. Após o pagamento das custas 

processuais, a liminar foi concedida no id. 9285530 e cumprida no id. 

9400152/9400164, efetivando-se a citação por edital de id. 

12579987/12664945. Decorrido o prazo, a parte requerida não apresentou 

resposta conforme certidão de id. 13347485, razão pela qual, foi-lhe 

decretado a revelia e nomeando-lhe Curador Especial (id. 13365710). O 

requerido (id. 13661363) apresentou contestação e fez uma síntese os 

fatos. Aduziu sobre o microssistema de defesa do consumidor. Discorreu 

sobre os contratos bancários. Requereu a nulidade das cláusulas 
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abusivas que prevê juros remuneratórios de 2,23% ao mês e 30,34% ao 

ano quando a taxa média do mercado é de 1,75% ao mês. Postulou pela 

inversão do ônus da prova. Pleiteou a repetição de indébito. Pleiteou a 

concessão da justiça gratuita. Rogou pela improcedência da ação de id. 

13661423/13661508. Em seguida, o autor presentou réplica a contestação 

(id. 13998859), ratificando a tese inicial. Vieram-me conclusos os autos, 

para decisão. É o Relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão contra Maya Rodrigues Leiva, 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 de financiamento nº 4362009628. Por seu turno, a 

requerida postulou pela declaração de nulidade da cláusula que prevê os 

juros de 2,23% ao mês e 30,34% ao ano. 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. Com relação 

inversão do ônus da prova resta prejudicado, pois a parte requerida 

questiona encargos contratados e o contrato foi acostado o referido nos 

autos de id. 9074698, dispensando produção de outras provas, estando o 

processo apto para julgamento. Primeiramente, não acolho pelo pedido de 

Justiça Gratuita considerando que a parte requerida não fez comprovação 

de sua renda e a Defensoria Pública está na sua defesa, como Curadora 

Especial. As partes firmaram o contrato de financiamento, ofertando ao 

requerido em alienação fiduciária o veículo especificado na inicial. 

Analisando o contrato firmado pelas partes, verifica-se que não existe 

nenhum dispositivo de difícil entendimento, as regras ali constantes são 

claras, não trazendo dúvidas com relação ao seu conteúdo. Denota-se, 

que o requerido está inadimplente por deixar de efetuar o pagamento a 

partir da prestação do dia 17/05/2016 a 17/07/2017, assim resta 

caracterizando sua total inadimplência. Fato inconteste. Percebe-se que 

no caso em tela, trata-se de juros pré-fixados, em percentual de mercado, 

com parcelas fixas de prévio conhecimento da parte autora no qual as 

partes pactuaram a taxa de juros mensal capitalizados de 2,23% ao mês e 

anual de 30,34% ao ano conforme cláusula 23 do contrato. Não havendo 

reparo por estar na média de mercado. Vejam que tratam de parcelas 

fixas com taxas pré-fixadas, devendo prevalecer. Há muito tem pacificado 

de que a Instituição financeira não está afeta a limitação de juros 

remuneratórios, não podendo o pactuado ser desconsiderado, salvo se 

exorbitante – Súmula Vinculante nº 7 e Súmula 648 do STF e Súmula 382 

STJ. Não pode ser desconsiderado o avençado por tratar de taxas 

pré-fixadas em percentual de mercado que não violam disposição legal, 

devendo prevalecer a taxa de juros pactuada entre as Partes. 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. 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. Por outro lado, apenas o fato de o contrato ser de 

adesão não implica que seja abusiva, e não significa que o consentimento 

para sua formação seja viciado. O autor conhecida o valor total da 

obrigação desde o início do contrato. A boa-fé contratual não serve 

apenas para proteção do consumidor, mas também é instrumento de 

compatibilização do desenvolvimento econômico, sobretudo quando se 

discute cláusula de contrato de consórcio para aquisição de veículo, cujo 

interesse social na manutenção do grupo de consórcio é superior ao 

interesse individual do consumidor. Diante do exposto e considerando o 

que mais consta dos autos Julgo por Resolução de Mérito a presente 

Ação de Busca e Apreensão e ACOLHO a 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, despesas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em dez por cento da causa, atualizado a 

partir do ajuizamento da ação. Com o trânsito em julgado, certifique-se, 

procedendo às anotações de estilo e após, intime-se o requerido para 

pagar a condenação em quinze dias, sob pena de multa de dez por cento 

e penhora. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 30.07.18

3ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1018619-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEYDE FERREIRA DE VASCONCELOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Pieper Espinola OAB - RO0002540A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA OAB - SP0327026A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1018619-59.2017.8.11.0041; Valor causa: 0,00; Tipo: 

Cível; Espécie: EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA (228)/[LIMINAR]; 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: NEYDE 

FERREIRA DE VASCONCELOS Parte Ré: RÉU: BANCO CETELEM S.A. 

Certifico que, nesta data procedo a intimação da parte apelada, para que 

no prazo legal, apresente resposta ao recurso. CUIABÁ , 30 de julho de 

2018. Atenciosamente. DARLENE MIRANDA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO 

FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO 

ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008759-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH FONTOURA DE SOUZA SANTIAGO EIRELI - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOS SANTOS LIMA OAB - MT0018087A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI CENTRO NORTE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1008759-97.2018.8.11.0041. AUTOR: ELIZABETH FONTOURA DE SOUZA 

SANTIAGO EIRELI - ME RÉU: SICREDI CENTRO NORTE Vistos. Trata-se de 

ação REVISIONAL DE CLAUSULAS CONTRATUAIS C/C CONSIGNAÇÃO 

EM PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO proposta por ELISABETH 

FONTOURA DE SOUZA SANTIADO EIRELI ME em face de SICREDI OURO 

VERDE/MT. Narra a Autora que firmou quatro contratos de empréstimos 

bancários junto ao Requerido, contudo, diante da alta carga de juros 

ilegais e encargos abusivos cobrados, tornou-se inadimplente das 

obrigações assumidas, o que acarretou com o desconto das parcelas 

efetuados em sua conta corrente. Por esta razão, postula pela concessão 

de tutela de urgência para que a Requerida abstenha-se de efetuar os 

descontos dos contratos em discussão diretamente na sua conta 

corrente, consignar em juízo o valor integral das parcelas. Com a inicial 

vieram os documentos pertinentes à espécie, com descriminação do valor 

controverso e incontroverso de cada contrato. É o breve relatório. Decido. 

A concessão da tutela provisória de urgência pleiteada pelos Autores 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. Pois bem. 
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Inicialmente, o contrato entabulado entre as partes, imperioso nos é levar 

em conta que os instrumentos, não sendo contrários à Lei, à ordem 

pública, aos bons costumes, pactuado por sujeitos capazes e versando 

sobre negócio lícito, possível, determinado ou determinável, e em se 

tratando de direitos disponíveis, faz lei entre as partes. Cumpre-nos 

ressaltar que ninguém é obrigado a celebrar um contrato, mas uma vez 

firmado, as clausulas ali inseridas não sendo contrárias ao ordenamento 

vigente, deverão ser aplicadas. E na hipótese, da própria narrativa autoral 

e dos documentos que instruem a inicia, é incontroverso que as partes 

firmaram contratos de empréstimos e que o modo (forma) de pagamento 

expressamente ajustado foi o débito automático à vista em conta corrente 

de titularidade da Autora – vide contratos B70630453-3 (ID. 12549586), 

B170630598-0 (ID. 12549599), B70630582-3 (ID. 12549603) e 

B70631075-4 (ID. 12549596). Nesta fase preambular, não mostra-se lícita 

a alteração unilateral da clausula contratual que autoriza expressamente o 

Requerido debitar na conta corrente da Autora as parcelas mensais dos 

contratos, o que, deve ser tida como condição da própria contratação, 

visando à preservação do princípio pacta sunt servanda e das clausulas 

gerais da boa fé objetiva e função social do contrato. A propósito: 

"PROVA. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CERCEAMENTO DE 

DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVAS TESTEMUNHAL E PERICIAL 

DESNECESSIDADE. AÇÃO INSTRUÍDA POR DOCUMENTOS PRELIMINAR 

REJEITADA. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE 

EMPRÉSTIMO. FORMA DE PAGAMENTO CONTRATADA CONSISTENTE EM 

DÉBITO EM CONTA CORRENTE. MODIFICAÇÃO PARA BOLETOS 

BANCÁRIOS. INVIABILIDADE. Se as partes participaram livremente da 

celebração do contrato e convencionaram o modo de pagamento das 

prestações, por meio de débitos em conta corrente, não pode a autora 

pretender a transformação de referida cláusula, de modo a ter disciplina 

diversa da estabelecida e mais conforme aos seus interesses (com o 

pretendido pagamento por meio de boletos bancários). Recusa do réu que 

se mostra justa. Ação improcedente. Recurso desprovido." (TJ-SP - APL: 

00036208820098260136 SP 0003620-88.2009.8.26.0136, Relator: Álvaro 

Torres Júnior, Data de Julgamento: 18/02/2013, 20ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 25/02/2013) Uma vez que não alegado ou 

sequer demonstrado qualquer vício de consentimento pela Autora para 

formalização dos instrumentos sub judice, tem-se que são válidos e fazem 

lei entre as partes. E por isso, eventual suspensão da sua ocorrência 

como pretende a Autora, implicaria no seu enriquecimento ilícito, que 

usufruiu do valor efetivamente disponibilizado. Não se pode, diante da 

mera alegação unilateral de abusividade, suspender-se a cobrança de 

parcelas devidas, confessadas pela Autora. Ressalto que, apesar das 

alegações de boa fé da Autora, sua intenção de suspender a cobrança 

das parcelas no modo e tempo contratados, mesmo confessando a 

inadimplência, traduz severa limitação ao exercício do legítimo direito do 

Credor, compreendendo-se que a inobservância desse temperamento 

desvirtua sua finalidade e fragiliza seus próprios pilares, que foram 

construídos a partir da boa-fé objetiva que norteia os negócios jurídicos 

(CC, art. 422). Esta pretensão subverte a legítima proteção que se confere 

ao devedor ocasionalmente inadimplente para, na contramão do que 

originariamente se idealizara, premiar o devedor inadimplente com a 

limitação da execução das garantias contratuais livremente pactuadas em 

favor do credor, razões pelas quais, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA, ante a ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 

300, do CPC. Nos termos dos artigos 246, I e 248, ambos do CPC/2015, 

CITE-SE 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). Intime-se. Cuiabá/MT, 4 de julho de 2018 JOSE 

ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 79578 Nr: 3954-51.2000.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO MÁQUINAS CHIBOLETE LTDA, Walter Andrade 

Zacarkim, Eroni Antonio Torezan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZONIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARLINDO DO CARMO - 

OAB:3.722/MT, VAGNER SOARES SULAS - OAB:8455/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILTON MASSAHARU MURAI - 

OAB:16.783/O

 Certifico que, nesta data procedo à intimação das partes, para no prazo 

legal, manifestar acerca dos cálculos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 375605 Nr: 12297-21.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO FERREIRA SILVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:156.187/SP, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:OAB/SP 

192.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedo a intimação da parte autora para retira o Edital no prazo de 05 

dias e comprovar sua publicção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 402920 Nr: 34923-34.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO PIO DE MATOS, CRISTIANO PIO DE 

MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedo a intimação da parte autora para retira o Edital no prazo de 05 

dias e comprovar sua publicção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 781877 Nr: 35496-67.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDEAL INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTAÇÃO 

E EXPORTAÇÃO LTDA, ANDERSON FOLLA, VIVIAN FOLLA

 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:

 Procedo a intimação da parte autora para retira o Edital no prazo de 05 

dias e comprovar sua publicção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 812946 Nr: 19428-08.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A - MT FOMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDER DE LIMA CAVALCANTE, DÉBORA 

GRACIANO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, ROSEANY BARROS DE LIMA - 

OAB:7959

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedo a intimação da parte autora para retira o Edital no prazo de 05 

dias e comprovar sua publicção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 896690 Nr: 27415-61.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODEIO PNEUS COMERCIO LTDA - ME, 

GERSON LUIS FORTES RAGUZONI, SANDRA MARA PEREIRA RAGUZONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedo a intimação da parte autora para retira o Edital no prazo de 05 

dias e comprovar sua publicção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 913835 Nr: 39369-07.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECON. E CRÉDITO MÚTUO DOS PEQ. 

EMP. MICROEMP. DA BAIXADA CUIABANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLORIVAL MOREIRA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CEZAR DE LIMA - 

OAB:6618/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedo a intimação da parte autora para retira o Edital no prazo de 05 

dias e comprovar sua publicção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 951040 Nr: 384-32.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRIO MÁRCIO SALOMÃO BUDIB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedo a intimação da parte autora para retira o Edital no prazo de 05 

dias e comprovar sua publicção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1094810 Nr: 8317-22.2016.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. ASSOC. 

OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E MKT DESENVOLVIMENTO DE SITES EIRELI 

ME, ELIFRAN ALTIMARI DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedo a intimação da parte autora para retira o Edital no prazo de 05 

dias e comprovar sua publicção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1045465 Nr: 44100-12.2015.811.0041

 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): ROSINEY DA COSTA BISPO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta procedo a intimação da parte autora/credora, para no 

prazo de 5 (cinco) dias, manifestar sobre a certidão negativa do Sr. Oficial 

de Justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1253305 Nr: 22205-24.2017.811.0041

 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: CLAUDINEY NOGUEIRA SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO, LENIR DE SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: QUÉREN-HAPUQUE ALBERNAZ 

MARQUES - OAB:19614/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE QUAGLIOTTI 

SALAMONE - OAB:103.587/OABSP

 Vistos.

Diante das alegações do Embargante as fls. 27/28, recebo a emenda à 

inicial para alterar o polo passivo da demanda, devendo a Secretaria 

promover a anotação e retificação na capa dos autos e no Sistema Apolo.

No mais, cite-se os Embargados em conformidade com a decisão de fl. 19, 

atentando-se a Secretaria para o correto apensamento dos autos à ação 

principal, materialmente e igualmente junto ao Sistema Apolo, bem como 

proceda o devido cadastramento de procuradores constituídos pelas 

partes em ambos os processos.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 25799 Nr: 1577-49.1996.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 

COMPRÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO HUMBERTO BUDOIA - 

OAB:3.339-A/MT

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO DE SENTENÇA em que o Exequente anuiu com o 

pagamento integral da obrigação, requerendo consequentemente a 

extinção do feito (fls. 310).

Diante disso nos termos do art. 924, II, do CPC, julgo extinta a presente 

Execução.

Custas finais pela executada.

Certifique-se o transito em julgado e arquivem-se em definitivo.

Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá (MT), 18 de junho de 2018.

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

Juiz de Direito

4ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005254-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS CESAR KAWASAKI & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE KENDY KAWASAKI OAB - MT22445/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1005254-35.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO RCI BRASIL S.A 

REQUERIDO: LUIS CESAR KAWASAKI & CIA LTDA - ME Despacho Vistos 

etc.. Compulsando os autos, verifico que a parte autora, após a prolação 

da sentença, compareceu aos autos informando a composição de acordo 

junto ao ID 12172173. Diante disso, intime-se a parte requerida e seu 

advogado, via imprensa, para manifestar sobre a petição junto ao ID 

12172173, no prazo de 10 (dez) dias. Após, renove-se a conclusão, com 

urgência. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. AT/Cuiabá, 27 de julho de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016243-37.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KESTRING & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018051-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - SP31618 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ILDOMAR HIPPLER (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001634-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JHEYMISON FELIX MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEMERSON LEITE DE SOUZA OAB - MT0020626A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora se manifestar sobre a 

Contestação juntada nos presentes autos, dentro do prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023073-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014561-47.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

RICARDO KAWASAKI OAB - MT0015729A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL APARECIDO QUEIROZ DE AMORIM VEIGA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para RECOLHER A GUIA 

DE ARRECADAÇÃO para condução do Oficial de Justiça comprovando 

nos autos do depósito da referida diligencia _ em conformidade com o art. 

1º, 2º e 3º da Portaria 002/2017, sendo que o pagamento deverá ser 

realizado via “EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone 

“Emissão de Guias on line; no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º NCPC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022150-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGROPECUARIA SANTA LUCIA LTDA - ME (EXECUTADO)

MARCOS VILELA DE FREITAS (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014507-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO POSTO TREVISAN EIRELI (EXECUTADO)

RODRIGO TREVISAN (EXECUTADO)

KENYA FUJIMURA VIEGAS TREVISAN (EXECUTADO)

CARLOS DALY DALCOL TREVISAN (EXECUTADO)

MARIA MADALENA PAIVA RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1014507-47.2017.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Intime-se o 

exequente, pessoalmente (via postal com AR), e seu patrono, via 

imprensa, para dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção da ação e 

arquivamento dos autos. Cumpra-se. A/Cuiabá, 30 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: 1001758-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CONSTRUCAO CIVIL 

EIRELI - ME (EXECUTADO)

REGINALDO JOSE RODRIGUES (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1001758-95.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A 

EXECUTADO: UNIVERSAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E 

CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - ME, REGINALDO JOSE RODRIGUES 

Despacho Vistos etc. Intime-se a parte autora, pessoalmente (via postal, 

com AR), e seu patrono via imprensa, para dar andamento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º 

do Código de Processo Civil, sob pena de extinção e arquivamento. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 30 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: 1023239-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAQUELINE DARLI DE ARRUDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1023239-80.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO HONDA S/A. 

REQUERIDO: JAQUELINE DARLI DE ARRUDA Despacho Vistos etc.. 

Intime-se o requerente para comprovar o recolhimento das custas e taxas 

judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

inicial, extinção e arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 30 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: 1023220-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSELAINE GRECIELLE DA SILVA (EXECUTADO)

JOSELAINE GRECIELLE DA SILVA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1023220-74.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE 

EXECUTADO: JOSELAINE GRECIELLE DA SILVA - ME, JOSELAINE 

GRECIELLE DA SILVA Despacho Vistos etc.. Intime-se o exequente para 

comprovar o recolhimento das custas e taxas judiciais, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e 

arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. AT/Cuiabá, 30 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: 1023229-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANE BENEVIDES DE MIRANDA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1023229-36.2018.8.11.0041. AUTOR: SICREDI CENTRO NORTE RÉU: 

JULIANE BENEVIDES DE MIRANDA Despacho Vistos etc.. Intime-se o 

requerente para comprovar o recolhimento das custas e taxas judiciais, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e 

arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. AT/Cuiabá, 30 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: 1023267-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GAGO FREITAS VALE BARBOSA OAB - SP0165046A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDENIR IZABEL SILVA GONSALES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1023267-48.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BONSUCESSO 

CONSIGNADO S/A EXECUTADO: CLAUDENIR IZABEL SILVA GONSALES 

Despacho Vistos etc.. Intime-se o exequente para comprovar o 

recolhimento das custas e taxas judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento da inicial, extinção e arquivamento do feito. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

AT/Cuiabá, 30 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: 1023268-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GAGO FREITAS VALE BARBOSA OAB - SP0165046A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IRIO LOPES JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1023268-33.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BONSUCESSO 

CONSIGNADO S/A EXECUTADO: IRIO LOPES JUNIOR Despacho Vistos 

etc.. Intime-se o exequente para comprovar o recolhimento das custas e 

taxas judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento 

da inicial, extinção e arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 30 de julho de 2018. 

Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023906-37.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEILTON ALMEIDA BARBOSA (EXECUTADO)

NEIRAI ALMEIDA BARBOSA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003725-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARGEN COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRAS E ARTEFATOS LTDA - 

EPP (EXECUTADO)

EDINEI NOATTO (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para COMPLEMENTAR o 

deposito das diligências para condução do Oficial de acordo com a tabela 

de diligências contida no site do SINDOJUS, procedendo o deposito da 

diligência para condução do Oficial de Justiça em conformidade com o art. 

1º, 2º e 3º da Portaria 002/2017, sendo que o pagamento deverá ser 

realizado via emissão de Guias no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; ” _no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento, nos termos do art.485, III §1º NCPC

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003444-88.2018.8.11.0041

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:

VALDECI DO NASCIMENTO MELO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1003444-88.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: VALDECI DO NASCIMENTO MELO 

Despacho Vistos etc. Defiro o pedido postulado pela Sra. Oficial de 

Justiça, certidão junto ao ID 14450779, e para tanto, autorizo a ordem de 

arrombamento. Autorizo, também, a utilização de reforço policial para 

cumprimento da ordem judicial, se necessário. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

AT/Cuiabá, 30 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: 1019802-02.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE TESSARO OAB - MT12484-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ANTONIO SANTOS COSTA MAYMONE (EXECUTADO)

EMPORIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS AL SAFIR LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

ISABEL ANTUNES DE CAMPOS MAYMONE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1019802-02.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB 

CREDISUL EXECUTADO: EMPORIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS AL 

SAFIR LTDA - EPP, CARLOS ANTONIO SANTOS COSTA MAYMONE, 

ISABEL ANTUNES DE CAMPOS MAYMONE DESPACHO Vistos etc. Defiro o 

pedido do exequente, vindo na petição de Id 11487589 e para tanto, 

procedo à consulta de bens dos executados pelos Sistemas Infojud 

(Receita Federal): Empório de Produtos Alimentícios Al Safir Ltda – Epp, 

CNPJ n. 37.510.310/0001-66, Carlos Antônio Santos Costa Maymone, CPF 

n. 353.616.621-00 e Isabel Antunes de Campos Maymone, CPF n. 

453.099.731-68, ID 3681984. Assim, visto que a resposta acima 

acompanha esta decisão, intime-se o exequente para que se manifeste e 

dê andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina 

o artigo 485, parágrafo 1º do Novo Código de Processo Civil. Intime-se e 

cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. M/Cuiabá, 30 de julho de 2018. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancario

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013858-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WELLY KAROLINNE DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1013858-82.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO HONDA S/A. 

REQUERIDO: WELLY KAROLINNE DE OLIVEIRA Sentença Vistos etc. 

Homologo por sentença, para que surta seus devidos e legais efeitos, o 

acordo celebrado pelas partes instrumentalizado na petição de id. 

9070206. Em consequência, julgo e declaro extinto o processo, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b” do 

Código de Processo Civil. Eventuais custas remanescentes e honorários 

advocatícios conforme pactuado. Deixo de oficiar ao 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 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, 26 de 

julho de 2017. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018901-34.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GONCALO FERREIRA DE ALMEIDA (EXECUTADO)

REGINA AUXILIADORA MIRANDA DE ALMEIDA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1038449-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0010028A 

(ADVOGADO)

ROSEANY BARROS DE LIMA OAB - MT0007959A (ADVOGADO)

MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS OAB - MT0009454A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA RAFAELA MOURA THOMAZ DE AQUINO 00182360148 

(EXECUTADO)

ANA RAFAELA MOURA THOMAZ DE AQUINO (EXECUTADO)

ILMA DE CAMPOS E SILVA ROSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1038449-11.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: AGENCIA DE FOMENTO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO S/A EXECUTADO: ANA RAFAELA MOURA 

THOMAZ DE AQUINO 00182360148, ANA RAFAELA MOURA THOMAZ DE 

AQUINO, ILMA DE CAMPOS E SILVA ROSA Despacho Vistos etc. I – 

Defiro o pedido para citação postal da executada Ilma de Campos e Silva 

Rosa, e para tanto, expeça-se carta de citação (via postal, com AR), no 

endereço indicado na petição inicial, com urgência. II – Indefiro o pedido de 

citação via DJE da executada Ana Rafaela Moura Thomaz de Aquino. Com 

efeito, observo que a executada não foi citada pessoalmente, consoante 

ID 11812943. Diante disso, intime-se o exequente pessoalmente (via 

postal, com AR), e seu patrono via imprensa, para dar andamento ao feito, 

promovendo as citações das executadas para a devida angularização 

processual, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. AT/Cuiabá, 30 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: 1011545-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS RIBEIRO 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: 

1011545-51.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: LUCAS RIBEIRO DA SILVA Despacho 

Vistos etc. I – Intime-se o requerido para manifestar acerca da 

contestação à reconvenção junto ao ID 11256146, no prazo legal. II – 

Indefiro o pedido de baixa de restrição junto ao RENAJUD, posto que não 

houve nenhuma determinação anterior deste juízo determinando a inclusão 

de restrição judicial perante ao DETRAN. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. AT/Cuiabá, 30 de julho de 2018. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 423932 Nr: 8180-50.2010.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA TEREZA BARROS FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BGN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA SILVA 

INEZ DE ALMEIDA - OAB:MT 7355/A, FÁBIO MOREIRA PEREIRA - 

OAB:9.405/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Certifico que a Contestação de fls. 101/144, apresentada nos presentes 

autos, foi protocolada tempestivamente.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora se manifestar sobre a 

Contestação juntada nos presentes autos, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 306738 Nr: 15987-29.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INFORDIGITAL C. INFORMÁTICA LTDA, 

CARLOS ROBERTO BARBOSA, MARCELO NOGUEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:OAB/MT 4729-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 78306 Nr: 668-70.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SISTEMA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Corretora telefones Matogrossense Ltda, 

DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA, VIVIANA KARINE DELBEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO JOSÉ BONATTO - 

OAB:25698/PR, SADI BONATTO - OAB:10011/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVID CELSON FERREIRA DE 

LIMA - OAB:11.092/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1162383 Nr: 36902-84.2016.811.0041

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NYCKOLLAS DIMITRI NEVES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO CARLOS ARAÚJO 

PRADO - OAB:10.001/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A

 CERTIFICO que, o recurso de apelação apresentado nos presentes autos 

foi protocolado tempestivamente. CERTIFICO AINDA, que a parte no ato de 

interposição do recurso, comprovou o pagamento do preparo, conforme 

documentos juntados às fls .

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte apelada a apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 843366 Nr: 47290-51.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE 

MOVEIS PARA ESCRITORIO LTADA -ME, LILIAN GRACIELE DOS SANTOS 

MATEUS, IZAURO MATEUS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A-MT, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK DA S. I. 

DE ALMEIDA - OAB:7.355-A/MT

 CERTIFICO que, o recurso de apelação apresentado nos presentes autos 

foi protocolizado tempestivamente. CERTIFICO, ainda, que a parte no ato 

de interposição do recurso, comprovou o pagamento do preparo.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 
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impulsiono os autos para intimar a parte apelada a apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 78306 Nr: 668-70.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SISTEMA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Corretora telefones Matogrossense Ltda, 

DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA, VIVIANA KARINE DELBEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO JOSÉ BONATTO - 

OAB:25698/PR, SADI BONATTO - OAB:10011/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVID CELSON FERREIRA DE 

LIMA - OAB:11.092/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 890221 Nr: 23350-23.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PASQUIM E DA SILVA LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES 

- OAB:24.445-S, WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - OAB:1807-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, decorreu o prazo de intimação publicado no DJE 10266, 

sem a manifestação da parte requerente.

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, pessoalmente (via postal 

com AR), e seu patrono, via imprensa, para dar andamento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º do NCPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 735609 Nr: 31975-51.2011.811.0041

 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): V J DE OLIVEIRA E CIA LTDA ME, VICENTE 

JOSÉ DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, JOAO PERON - OAB:3060/MT, 

RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO PERON - OAB:3060/MT

 CERTIFICO que, o recurso de apelação apresentado nos presentes autos 

foi protocolado tempestivamente. CERTIFICO AINDA, que a parte no ato de 

interposição do recurso, comprovou o pagamento do preparo em dobro, 

conforme documentos juntados às fls 111/115 .

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte apelada a apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 441756 Nr: 18110-92.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUI CARLOS COELHO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via emissão de 

Guias no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; _no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 884527 Nr: 19535-18.2014.811.0041

 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: ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIONE VIANA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT 20.853/A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANYLO FERREIRA 

ALCANTÂRA - OAB:13.724, EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR - 

OAB:15.373/MT

 Certifico que, os Embargos Monitórios de fls. 51/81 apresentados nos 

presentes autos, foi protocolado tempestivamente.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre 

os Embargos, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 859933 Nr: 1718-38.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDERVAN JESUS VIEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON WAGNER RODRIGUES 

SANTOS - OAB:226.132 SP, JOSE MARTINS - OAB:84.314/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que a guia de pagamento de diligência n°. 52619 fls. 65, 

traz o indicativo para o cumprimento da diligencia o bairro Centro. Cabe 

ressaltar que o mesmo DIVERGE da petição encartada nos autos fls. 61, 

onde requer a expedição de mandado para ser cumprido no endereço 

obtido pela pesquisa infojud fls. 60, onde designa endereço da cidade de 

Aparecida de Goiania/GO para cumprimento; Impulsiono os autos para 

expedição de matéria para a imprensa a fim de intimar a parte autora para 

manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, a fim de encartar nos autos o 

endereço correto e Guia de pagamento, sob pena de extinção e 

arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 792802 Nr: 46891-56.2012.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARGAFLEX INDUSTRIA DE ARGAMASSA E 

REVESTIMENTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5835-A/MT, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que a guia de pagamento de diligência n°. 92764 fls. 90 

DIVERGE do endereço indicado nos autos fls. 87; impulsiono os autos para 
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expedição de matéria para a imprensa a fim de intimar a parte autora para 

manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, a fim de encartar nos autos o 

endereço correto e Guia de pagamento, sob pena de extinção e 

arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 763195 Nr: 15761-48.2012.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANE ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:14.176-A, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:OAB/SP 84.206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que a guia de pagamento de diligência n°. 00646 fls. 86 

DIVERGE do endereço indicado nos autos fls. 85; impulsiono os autos para 

expedição de matéria para a imprensa a fim de intimar a parte autora para 

manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, a fim de encartar nos autos o 

endereço correto e Guia de pagamento, sob pena de extinção e 

arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 711056 Nr: 4066-34.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. P. F. DOS SANTOS-ME, OSAIR QUINTINO DE 

LIMA, ANA PAULA FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, o recurso de apelação apresentado nos presentes autos 

foi protocolado tempestivamente. CERTIFICO AINDA, que a parte no ato de 

interposição do recurso, comprovou o pagamento do preparo, conforme 

documentos juntados às fls 118/119., tendo em vista que as partes 

executadas não não foram citadas deixo de intimá-la para apresentar as 

contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 788874 Nr: 42866-97.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 

TELEBORBA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 820980 Nr: 27196-82.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, 

SANDRA MARIA SOARES COELHO, MAITE PINHEDO HERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER B. MASCARENHAS 

BBARBOSA - OAB:13.245-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar a parte autora para cumprir o item I da decisão as fls 84.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 81322 Nr: 4441-26.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO FRANCISCO EL HAGE, JOSÉ TADEU 

REYES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMUNDO MARCELO CARDOSO 

- OAB:3.449/MT, JUSCELINO ADSON DE SOUZA FILHO - 

OAB:122.345/MG, YTALO AUGUSTO PONA - OAB:16.281/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE CASTRILLO - OAB:MT 

4678, ANDRESSA CALVOSO CARVALHO DE MENDONÇA - OAB: 

6173/MT, ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - OAB:5.868-A/MT

 CERTIFICO que, o recurso de apelação apresentado nos presentes autos 

foi protocolado tempestivamente. CERTIFICO AINDA, que a parte no ato de 

interposição do recurso, comprovou o pagamento do preparo, conforme 

documentos juntados às fls 289.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte apelada a apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 12757 Nr: 2202-78.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BATATA NHAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

PROD ALIM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS APARECIDO POLLON - 

OAB:5.762-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3.549, DENISE ALVES DA CUNHA - 

OAB:10.110/MT

 CERTIFICO que, o recurso de apelação apresentado nos presentes autos 

foram protocolado tempestivamente. CERTIFICO AINDA, que a parte no ato 

de interposição do recurso, comprovou o pagamento do preparo, 

conforme documentos juntados às fls 255/256.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte apelada a apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 142003 Nr: 26562-38.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON DA SILVA NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 723759 Nr: 19372-43.2011.811.0041

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030631/7/2018 Página 185 de 442



 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEVAIL DA SILVA PINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11.546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO RACHID 

JAUDY - OAB:3145/MT

 CERTIFICO que, o recurso de apelação apresentado nos presentes autos 

foi protocolizado tempestivamente. CERTIFICO AINDA, que a parte no ato 

de interposição do recurso, comprovou o pagamento do preparo, 

conforme documentos juntados às fls.138. Nos termos da legislação 

vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos para 

intimar a parte apelada a apresentar contrarrazões ao Recurso de 

Apelação, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 933822 Nr: 51387-60.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVMFDIEDCNP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WGF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que a guia de pagamento de diligência n°. 26459 fls. 44, 

traz o indicativo para o cumprimento da diligencia o bairro Ouro Fino. Cabe 

ressaltar que o mesmo DIVERGE do endereço indicado nos autos fls. 43, 

onde indica o bairro Morada da Serra para cumprimento; Impulsiono os 

autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de intimar a parte 

autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, a fim de encartar nos 

autos o endereço correto e Guia de pagamento, sob pena de extinção e 

arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 779446 Nr: 32899-28.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO ALBERTO FERREIRA RIBAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora a trazer o endereço 

completo conforme Guia de pagamento n°94100 fls. 95 devidamente 

recolhida, a fim de possibilitar o cumprimento do mandado pelo oficial de 

justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 819113 Nr: 25401-41.2013.811.0041

 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): MARIANGELA VICENTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MS 12.002, RENATO CHAGAS CORRÊA 

DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora a trazer o endereço 

completo conforme Guia de pagamento n°94637 fls. 76, devidamente 

recolhida, a fim de possibilitar o cumprimento do mandado pelo oficial de 

justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 87943 Nr: 13993-29.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE CARLOS REINERS, DILMA DE FÁTIMA 

RODRIGUES DE MORAIS, JOSIANE MEIRES NARDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S/A - 

BANESPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO MALTZ SCHEIR - 

OAB:8848/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO SCHNEIDER - 

OAB:5.238/MT, OSMAR SCHNEIDER - OAB:2.152/B-MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar os advogados das partes para manifestarem no prazo comum de 

15 (quinze) dias quanto aos cálculos de fls.255/256 cujo conteúdo 

encontra-se devidamente lançado no sistema.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 794209 Nr: 518-30.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISIA HELENA DE MELO 

MARTINI - OAB:1853/RN, HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO - 

OAB:221.386/SP

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar a parte autora para manifestar no prazo legal quanto aos valores 

depositados de fl. 77/78, sob pena de concordância tácita.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 761643 Nr: 14122-92.2012.811.0041

 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: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEY OLIVEIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:5871

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora a trazer o endereço 

completo conforme Guia de pagamento n°94090 fls. 162 devidamente 

recolhida, a fim de possibilitar o cumprimento do mandado pelo oficial de 

justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 734830 Nr: 31149-25.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS 

PEQUENOS EMPRESÁRIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLA CRISTINA DE OLIVEIRA JORGE - ME, 

CARLA CRISTINA DE OLIVEIRA JORGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARA CRISTINA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:7.614/MT, MARIO CEZAR DE LIMA - OAB:6618/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 
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caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016607-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVA DOMINGAS 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: 

1016607-38.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO GMAC S.A. 

REQUERIDO: EVA DOMINGAS DA SILVA Decisão Interlocutória Vistos etc. 

1. Defiro a emenda à inicial, com a devida juntada das custas judiciais e 

taxa judiciária pagas. 2. Defiro liminarmente o pedido, por entender 

suficientemente demonstrado o periculum in mora e o fumus boni iuris, 

consubstanciados, respectivamente, nos documentos acostados à inicial 

e no desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação do débito. 

Expeça-se mandado de busca e apreensão do bem, Marca/Modelo 

CHEVROLET/ CELTA LT 4 PORTAS 1.0L, Ano Fabricação/Modelo 

2015/2015, Chassi 9BGRP48F0FG267577, RENAVAM 01030480890, Placa 

QBT-5838, Cor PRATA, depositando-o em mãos do requerente, mediante 

termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca 

durante o prazo de purgação de mora, sob pena de desobediência, 

lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de conservação. 

Ressalte-se que se o veículo, objeto da ação, estiver apreendido no pátio 

do Detran-MT, em razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser 

quitados para a sua retirada. Após, cite-se a parte requerida para a 

purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias contados do cumprimento 

da liminar de busca e apreensão, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º 

do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 

15 dias. 3. Defiro somente o "caput" do artigo 212 do Código de Processo 

Civil. 4. Indefiro por ora o pedido de arrombamento. 5. Fica autorizado o 

senhor oficial de justiça requisitar força policial. 6. Cumpra-se a presente 

decisão, servindo a cópia como mandado, nos termos da sugestão 

constante do item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 7. 

DETERMINO QUE O SR. OFICIAL DE JUSTIÇA QUE NÃO PERMITA QUE 

QUALQUER PESSOA ALHEIA, OU QUE NÃO PERTENÇA AO PODER 

JUDICIÁRIO, O ACOMPANHE NO CUMPRIMENTO DESTE MANDADO, 

PRINCIPALMENTE A FIGURA DO LOCALIZADOR, COM EXCEÇÃO DO 

REFORÇO POLICIAL, SE REQUERIDA E DEFERIDA. AT/Cuiabá, 27 de julho 

de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1023157-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DILMAR FIGUEIRA DE ALMEIDA (RÉU)

DILMAR FIGUEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (RÉU)

AUTOPETRO CALIFORNIA LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALYNE RAMMINGER PISSANTI OAB - MT12120/O (ADVOGADO)

ANDRE TADEU JORGE FERNANDES OAB - MT8441/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1023157-83.2017.8.11.0041. AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A RÉU: 

AUTOPETRO CALIFORNIA LTDA, DILMAR FIGUEIRA DE ALMEIDA JUNIOR, 

DILMAR FIGUEIRA DE ALMEIDA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos etc. 1. 

Compulsando os autos observo que os autos se encontram associados à 

ação monitória de nº 1027914-23.2017.8.11.0041, em trâmite perante a 2ª 

Vara Especializada de Direito Bancário desta Comarca da Capital. Apesar 

de possuírem as mesmas partes e tipo de ação, observo que tratam de 

contratos diversos. Assim, determino que a Secretaria proceda à 

dissociação dos processos. 2. Devidamente intimadas as partes a 

especificarem as provas que pretendiam produzir, compareceu a empresa 

requerida, na petição de Id 13273806 postulando pela produção de prova 

oral, requerendo o depoimento pessoal do representante legal do 

requerente. Defiro o pedido de produção de prova oral e para tanto, 

designo o dia 06/09/2018, às 14:30 horas, para a audiência de conciliação 

e instrução e julgamento, por ser de interesse da empresa requerida. 

Intimem-se as partes pessoalmente, inclusive para prestarem depoimento 

pessoal, seus patronos e testemunhas oportunamente arroladas (via 

postal, com AR). Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 27 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: 1016597-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KOMILAO LANCHES LTDA - ME (EXECUTADO)

NACIF SIRIO VILA REAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1016597-91.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: KOMILAO LANCHES LTDA - ME, NACIF SIRIO VILA REAL 

Decisão Interlocutória Vistos etc. 1. Defiro a emenda à inicial, com a devida 

juntada das custas judiciais e taxa judiciária pagas. 2. Citem-se os 

executados para pagarem a dívida em 03 (três) dias, consoante se 

depreende o comando do artigo 829 do Código de Processo Civil, fazendo 

constar no mandado o disposto no art. 916 do mesmo Códex. 3. Não 

havendo pagamento, munido da segunda via do mandado, deve o senhor 

Oficial de Justiça efetuar a penhora em tantos bens quantos bastem e 

sejam necessários ao pagamento do principal e acessório, bem como 

proceder à avaliação do bem penhorado, efetuando a intimação da 

penhora, nos moldes do parágrafo primeiro do artigo 829 do Código de 

Processo Civil. 4. Na hipótese de o Oficial de Justiça não encontrar o 

executado, deve dar cumprimento ao artigo 830 caput e parágrafo primeiro 

do Código de Processo Civil. 5. Fixo desde já, honorários em 10% (dez por 

cento) do valor do débito, conforme artigo 827 do Código de Processo 

Civil. Bem ainda, se houver o pagamento integral no prazo de três dias, os 

honorários devidos, serão reduzidos à metade, consoante os termos do 

parágrafo único do artigo 827, do Código de Processo Civil. 6. Defiro 

somente o "caput" do artigo 212 do Código de Processo Civil. Cumpra-se a 

presente decisão, servindo a cópia como mandado, nos termos da 

sugestão constante do item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. AT/Cuiabá, 

27 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: 1002437-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILTON FREIRE DE CARVALHO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELBERT DE PAULA RODRIGUES OAB - MG124343 (ADVOGADO)

JENNIFER COSTA DE ANDRADE OAB - MT23494/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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COMPANHIA DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL 

(RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1002437-61.2018.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Wilton Freire 

de Carvalho da Silva ingressou com Ação de Revisão Contratual com 

Pedido Liminar a em face de Cia de Crédito, Financiamento e Investimento 

RCI do Brasil. Afirma o requerente que firmou com o requerido o contrato 

de financiamento, em julho/2015, no valor de R$ 37.344,60, a ser pago em 

48 parcelas mensais de R$ 1.139,86, com início em 09/08/2015 e final em 

09/07/2019, para aquisição do bem marca RENAULT, modelo SANDERO 

AUTHENTIQUE 1.0, ano de fabricação/modelo 2015/2015, cor PRETA, 

placa QBX 2435, chassi 93Y5SRD04GJ856217. Assevera que há 

incidência no contrato de capitalização de juros (anatoscismo), tarifas 

ilegais e encargos moratórios abusivos. Assim, em sede de tutela 

antecipada, requer a consignação em juízo das parcelas vencidas e 

vincendas no valor de R$ 863,37 que entende devido, ou o valor 

contratado, que o requerido exclua e abstenha de incluir seu nome junto 

aos órgãos de proteção ao crédito ou protesto de títulos, a sua 

manutenção na posse do bem, a inversão do ônus da prova, bem como os 

benefícios da justiça gratuita. É o relatório. Fundamento e Decido. Em 

relação ao pedido de gratuidade da justiça, perfilho do entendimento 

uníssono do Superior Tribunal de Justiça e do Egrégio Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, de que é suficiente a mera afirmação do estado de 

hipossuficiência. Assim, Defiro o pedido de gratuidade da justiça. No 

tocante à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, compartilho do 

entendimento uníssono na jurisprudência pela aplicabilidade deste estatuto 

aos contratos bancários, nos termos da súmula n. 297 do STJ. Assim, 

Inverto o ônus probatório nos termos do art. 6º, VIII do CDC. Entretanto, 

importante ressaltar que não se deve confundir a inversão do ônus da 

prova com a inversão do ônus financeiro de adiantar despesas de atos 

processuais, pois quando a lei atribui a uma das partes o ônus da prova 

(ou permite a sua inversão), certamente não está determinando que, além 

desse ônus processual próprio, a parte contrária fique obrigada também a 

suportar as despesas de realização da prova requerida pela parte 

adversa. Pois, se a parte requer a produção da prova, tem o ônus de 

produzi-la. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. COBERTURA PELO FCVS. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, DA LEI 8.078/90. 

ADIANTAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. 1. "A simples inversão 

do ônus da prova, no sistema do Código de Defesa do Consumidor, não 

gera a obrigação de custear as despesas com a perícia, embora sofra a 

parte ré as consequências decorrentes de sua não-produção.(...) O 

deferimento da inversão do ônus da prova e da assistência judiciária, pelo 

princípio da ponderação, impõe que seja beneficiado o consumidor, com o 

que não cabe a orientação jurisprudencial sobre o custeio da prova 

pericial nos termos da Lei nº 1.060/50" (Res. 639.534, 2ª Seção, Min. 

Menezes Direito, DJ de 13.02.06). Precedentes das Turmas da 1ª e 2ª 

Seções. 2. Recurso especial provido”. (STJ - REsp 1073688 / MT 

/2008/0157175-3, Ministro Teori Albino Zavascki). Em sede de antecipação 

de tutela, pugna o requerente seja autorizada a consignação em juízo das 

parcelas vencidas e vincendas no valor que entende como devido de R$ 

863,37 ou o valor contratado, que o requerido exclua e/ou abstenha de 

incluir seu nome nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito e sua 

manutenção na posse do bem. Entretanto, analisar os pedidos de 

alteração dos valores cobrados no contrato, dos juros, taxas e encargos 

a serem aplicados seria adentrar as questões de mérito, incabível neste 

momento. Temos ainda que, para a exclusão ou que o requerido abstenha 

de incluir o nome do requerente nos cadastros de crédito, conforme 

entendimento já pacificado no STJ, a verossimilhança das alegações 

somente se materializa quando existe expressa contestação do saldo 

devedor fundada em jurisprudência consolidada do STF ou STJ e que o 

valor verossímil da dívida seja imediatamente consignado em juízo, o que 

não é o caso dos autos. Além disso, do teor da Súmula nº 596 do STF, 

extrai-se que, quanto às taxas de juros e outros encargos cobrados, as 

instituições financeiras não se sujeitam às limitações impostas pela Lei de 

Usura (Decreto nº 22.626/33). Por isso, entendo que os juros 

remuneratórios não podem ser limitados ao percentual de 12% ao ano. No 

tocante à capitalização de juros o Superior Tribunal de Justiça, atualmente, 

considera que, para a cobrança da capitalização mensal dos juros, faz-se 

necessária a presença, cumulativa, dos seguintes requisitos: a) legislação 

específica possibilitando a pactuação, como nos contratos bancários 

posteriores a 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada pela MP n. 

2.170-36/2001), em vigência em face do art. 2º da Emenda Constitucional 

n. 32/2001[1]; e b) expressa previsão contratual quanto à periodicidade. 

Desse modo, a simples alegação de que há encargos abusivos, não tem o 

condão de levar a presunção de que são efetivamente desproporcional. 

Também, é inviável, apenas com base nas provas documentais 

produzidas pelo requerente, presumir que a taxa pactuada é excessiva e 

que há capitalização indevida de juros. A manutenção de posse também 

se relaciona diretamente à descaracterização da mora, e uma vez 

comprovada, é plenamente devido o procedimento judicial de busca e 

apreensão, consoante Súmula 72 do STJ. Assim, a citada manutenção 

somente é devida quando presente a verossimilhança na ilegalidade de 

encargos incidentes durante o período da normalidade contratual. 

Conforme fundamentos acima, não é verossímil a abusividade dos juros 

remuneratórios, nem da incidência de capitalização de juros, logo, não se 

vislumbra a possibilidade de se conceder a manutenção da posse. 

Ademais, pelo que consta do art. 330, §§ 2º e 3º do CPC, deve ser paga a 

quantia incontroversa diretamente ao requerido, conforme segue: “Art. 

330 - (...) § 2º Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação 

decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o 

autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as 

obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de 

quantificar o valor incontroverso do débito. § 3º Na hipótese do § 2º, o 

valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo 

contratados.” Por todo exposto, indefiro, por ora, a antecipação da tutela, 

consoante artigo 300 do CPC. Nada obsta, entretanto, que a parte autora 

consigne em juízo o valor que entende devido, uma vez que não há 

qualquer vedação legal ao referido depósito, mas tal depósito não terá 

efeito liberatório, tampouco servirá para deferir a tutela requerida. Diante 

disso, defiro o pedido de consignação do valor que entende devido, que 

deverá ser depositado na conta única mediante expedição de guia mensal 

j u n t o  a o  s i t e  d a  r e f e r i d a  c o n t a  ú n i c a 

(http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/login.jsp) até o quinto dia útil após a 

data aprazada para o vencimento da parcela. 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. Intime-se. Cite-se. Cumpra-se. A/Cuiabá, 30 de julho de 

2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada em Direito Bancario [1] AgRg no REsp nº 1052298/MS, Rel. 

Min. ALDIR PASSARINHO JUNIOR, 4ª Turma, DJe 1/3/2010.

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1007499-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KENYA FUJIMURA VIEGAS TREVISAN (EMBARGANTE)

RODRIGO TREVISAN (EMBARGANTE)

AUTO POSTO TREVISAN EIRELI (EMBARGANTE)

CARLOS DALY DALCOL TREVISAN (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA OAB - MT0006576A-O 

(ADVOGADO)

ALEX VIEIRA PASSOS OAB - MT17731/O (ADVOGADO)

WARRINGTON BERNARD RONDON DIAS OAB - MT14974/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1007499-82.2018.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Indefiro o pedido de 

concessão dos benefícios da justiça gratuita aos embargantes, tendo em 

vista os fatos e fundamentos da presente ação, não tendo comprovado a 

sua condição de miserabilidade. Intimem-se os embargantes, 

pessoalmente, e seu patrono, via imprensa, para efetuar o pagamento das 

mencionadas custas iniciais de distribuição, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de indeferimento da petição inicial. Cumpra-se. A/Cuiabá, 30 de 

julho de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancario
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Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016526-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUELEN MARCIA GOMES SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1016526-89.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: SUELEN MARCIA GOMES SANTOS 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 veículo marca HYUNDAI, 

modelo HB20 PREMIUM 1.6 16V 4P FLEX, chassi n.º 

9BHBG51DAEP133931, ano de fabricação 2013 e modelo 2014, cor 

BRANCA, placa OAZ-5218, renavam 00559528523, depositando-o em 

mãos do requerente, mediante termo de compromisso, sendo vedada a 

sua retirada desta Comarca durante o prazo de purgação de mora, sob 

pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu 

estado de conservação. Ressalte-se que se o veículo, objeto da ação, 

estiver apreendido no pátio do Detran-MT, em razão de débitos tributários 

ou não, estes deverão ser quitados para a sua retirada. Após, cite-se a 

parte requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias 

contados do cumprimento da liminar de busca e apreensão, conforme a 

nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 

10.931/04, ou apresentar defesa em 15 dias. 2. Defiro somente o "caput" 

do artigo 212 do Código de Processo Civil. 3. Indefiro por ora o pedido de 

arrombamento. 4. Fica autorizado o senhor oficial de justiça requisitar 

força policial. 5. 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, 30 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: 1031026-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GONCALVES OLIVIERI OAB - ES11703 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILTON FREIRE DE CARVALHO 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 n. 

1031026-97.2017.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Indefiro o 

pedido de bloqueio do veículo junto ao DETRAN, primeiro porque que já 

existe averbação decorrente da própria alienação fiduciária, que por si só, 

dá conhecimento a terceiros da existência de gravame no bem objeto da 

inicial. Segundo, por força do disposto no artigo 6º, da Resolução nº 159 

de CONTRAN, que reza que a alienação fiduciária em garantia de veículo 

automotor deverá constar no Certificado de Registro do veículo, 

circunstância esta que impede a transferência ao adquirente de boa-fé, já 

que o interessado na aquisição do bem, necessariamente, tomará 

conhecimento da operação. II – Indefiro, por ora, o pedido de consulta de 

endereços do requerido junto aos sistemas Bacenjud e Infojud, pois há 

ação revisional apensa em que o aqui requerido discute o contrato, 

indicando seus dados pessoais na mencionada demanda de n. 

1002437-61.2018.8.11.0041. Assim, intime-se o requerente pessoalmente 

(via postal, com AR), e seu patrono via imprensa, para adotar medidas 

visando o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento. Cumpra-se. A/Cuiabá, 30 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: 1015834-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NC ALIMENTOS LTDA - ME (EXECUTADO)

WILSON CELSO TEIXEIRA JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1015834-90.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A 

EXECUTADO: NC ALIMENTOS LTDA - ME, WILSON CELSO TEIXEIRA 

JUNIOR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos etc. 1. Compulsando os autos 

observo que os autos se encontram associados à ação monitória de nº 

1010880-98.2018.8.11.0041, em trâmite perante a 1ª Vara Especializada 

de Direito Bancário desta Comarca da Capital. Apesar de possuírem as 

mesmas partes e tipo de ação, observo que tratam de contratos diversos. 

Assim, determino que a Secretaria proceda à dissociação dos processos. 

2.Citem-se os executados para pagarem a dívida em 03 (três) dias, 

consoante se depreende o comando do artigo 829 do Código de Processo 

Civil, fazendo constar no mandado o disposto no art. 916 do mesmo 

Códex. 3. Não havendo pagamento, munido da segunda via do mandado, 

deve o senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em tantos bens 

quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do principal e 

acessório, bem como proceder à avaliação do bem penhorado, efetuando 

a intimação da penhora, nos moldes do parágrafo primeiro do artigo 829 do 

Código de Processo Civil. 4. Na hipótese de o Oficial de Justiça não 

encontrar o executado, deve dar cumprimento ao artigo 830 caput e 

parágrafo primeiro do Código de Processo Civil. 5. Fixo desde já, 

honorários em 10% (dez por cento) do valor do débito, conforme artigo 

827 do Código de Processo Civil. Bem ainda, se houver o pagamento 

integral no prazo de três dias, os honorários devidos, serão reduzidos à 

metade, consoante os termos do parágrafo único do artigo 827, do Código 

de Processo Civil. 6. Defiro somente o "caput" do artigo 212 do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como 

mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de 

Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 

M/Cuiabá, 30 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: 1013570-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO ALVES OAB - SP296853 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CASSIA SILVA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1013570-03.2018.8.11.0041. REQUERENTE: ITAU SEGUROS S/A 

REQUERIDO: CASSIA SILVA DE ALMEIDA Decisão Interlocutória Vistos 

etc. 1. Defiro a emenda à inicial, com a devida juntada das custas judiciais 

e taxa judiciária pagas. 2. Defiro liminarmente o pedido, por entender 

suficientemente demonstrado o periculum in mora e o fumus boni iuris, 

consubstanciados, respectivamente, nos documentos acostados à inicial 

e no desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação do débito. 

Expeça-se mandado de busca e apreensão do bem, Marca/Modelo FIAT/ 

STRADA FIRE, Ano Fabricação/Modelo 2008/2009, Chassi 

9BD27833A97117376, RENAVAM 00991411447, Placa NJW-6679, Cor 

PRATA, depositando-o em mãos do requerente, mediante termo de 
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compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca durante o 

prazo de purgação de mora, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se 

o veículo, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do Detran-MT, em 

razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a 

sua retirada. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar de busca e 

apreensão, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 

911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 dias. 3. 

Defiro somente o "caput" do artigo 212 do Código de Processo Civil. 4. 

Indefiro por ora o pedido de arrombamento. 5. Fica autorizado o senhor 

oficial de justiça requisitar força policial. 6. Intime-se o requerente para que 

deposite o comprovante de pagamento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias, para cumprimento do mandado. 7. 

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. 8. 

DETERMINO QUE O SR. OFICIAL DE JUSTIÇA QUE NÃO PERMITA QUE 

QUALQUER PESSOA ALHEIA, OU QUE NÃO PERTENÇA AO PODER 

JUDICIÁRIO, O ACOMPANHE NO CUMPRIMENTO DESTE MANDADO, 

PRINCIPALMENTE A FIGURA DO LOCALIZADOR, COM EXCEÇÃO DO 

REFORÇO POLICIAL, SE REQUERIDA E DEFERIDA. AT/Cuiabá, 30 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: 1016182-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS VENICIO ROSA OLIVEIRA (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 1 8 2 - 1 1 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1 .  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: MARCOS 

VENICIO ROSA OLIVEIRA Decisão Interlocutória Vistos etc. 1. Defiro a 

emenda à inicial, com a devida juntada das custas judiciais e taxa judiciária 

pagas. 2. Defiro liminarmente o pedido, por entender suficientemente 

demonstrado o periculum in mora e o fumus boni iuris, consubstanciados, 

respectivamente, nos documentos acostados à inicial e no desinteresse 

demonstrado pela parte ré na quitação do débito. Expeça-se mandado de 

busca e apreensão do bem, Marca/Modelo VOLKSWAGEN/ AMAROK CD 

4X4 TREND DIESEL, Ano Fabricação/Modelo 2010/2011, Chassi 

WV1DB42H9B8016729, RENEVAM 00306988003, Placa OAP-1460, Cor 

AZUL, depositando-o em mãos do requerente, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca durante o 

prazo de purgação de mora, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se 

o veículo, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do Detran-MT, em 

razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a 

sua retirada. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar de busca e 

apreensão, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 

911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 dias. 3. 

Defiro somente o "caput" do artigo 212 do Código de Processo Civil. 4. 

Indefiro por ora o pedido de arrombamento. 5. Fica autorizado o senhor 

oficial de justiça requisitar força policial. 6. Intime-se o requerente para que 

deposite o comprovante de pagamento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias, para cumprimento do mandado. 7. 

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. 8. 

DETERMINO QUE O SR. OFICIAL DE JUSTIÇA QUE NÃO PERMITA QUE 

QUALQUER PESSOA ALHEIA, OU QUE NÃO PERTENÇA AO PODER 

JUDICIÁRIO, O ACOMPANHE NO CUMPRIMENTO DESTE MANDADO, 

PRINCIPALMENTE A FIGURA DO LOCALIZADOR, COM EXCEÇÃO DO 

REFORÇO POLICIAL, SE REQUERIDA E DEFERIDA. AT/Cuiabá, 30 de julho 

de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1034816-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA MARIA DE PAULA (EXECUTADO)

DAIELLY OLIVEIRA RODRIGUES EIRELI - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1034816-89.2017.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. 

Observa-se, que as partes pedem a homologação do acordo e, ao mesmo 

tempo, a suspensão do processo até que se dê integral cumprimento do 

referido acordo, no entanto, verifica-se a existência de incompatibilidades 

entre os pedidos de homologação com base no artigo 487 e o pedido de 

suspensão do processo, uma vez que as causas contidas no artigo 487 

do CPC, por si só, já são causas extintivas, na medida em que o 

mencionado artigo refere-se à resolução do mérito. Desta feita, defiro 

apenas o pedido de suspensão da ação de ID 12408236. Suspendo o feito 

até 01/11/2030, data para pagamento da última parcela do acordo. 

Decorrido o prazo, intimem-se as partes para informarem quanto ao 

cumprimento integral do acordo, no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. A/Cuiabá, 30 de 

julho de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1015325-62.2018.8.11.0041

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:

X NOVA FRONTEIRA CONSTRUCOES LTDA (RÉU)

TIAGO LUIZ FIGUEIREDO NUNES (RÉU)

DEBORA MOREIRA BORGES NUNES (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1015325-62.2018.8.11.0041. AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A RÉU: X 

NOVA FRONTEIRA CONSTRUCOES LTDA, TIAGO LUIZ FIGUEIREDO 

NUNES, DEBORA MOREIRA BORGES NUNES DECISÃO INTERLOCUTÓRIA 

Vistos etc. Compulsando os autos observo que trata-se de ação idêntica à 

ação monitória que tramitou perante a 2ª Vara Especializada de Direito 

Bancário desta Comarca da Capital sob nº 1023898-26.2017.8.11.0041. 

Observo que aqueles autos foram extintos sem resolução de mérito, em 

05/09/2017. Assim, por força do disposto no art. 286, inciso II do Código 

de Processo Civil, remetam-se os autos ao Cartório Distribuidor para que 

seja realizada a redistribuição do feito para o Juízo da 2ª Vara 

Especializada de Direito Bancário desta Comarca da Capital. Intime-se e 

cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. M/Cuiabá, 30 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: 1017034-35.2018.8.11.0041

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:

RODRIGO SOARES CAMPOS (RÉU)

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: 

1017034-35.2018.8.11.0041. AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A RÉU: 

RODRIGO SOARES CAMPOS Decisão Interlocutória Vistos etc. 1. Defiro a 

emenda à inicial, com a devida juntada das custas judiciais e taxa judiciária 

pagas. 2. Citem-se os devedores para pagamento do débito, ou para opor 

embargos, no prazo de 15 dias, sob pena de o documento do crédito que 

instrui o pedido converter-se em título executivo judicial (artigo 702 do 

CPC). 3. Consigne-se do mandado que, no caso de pronto pagamento, 

ficará o devedor dispensado do pagamento de custas processuais. 

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. 4. Defiro 

somente o "caput" do artigo 212 do código de processo civil. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 30 de 

julho de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1016537-21.2018.8.11.0041

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:

VITOR CARLOS DE SOUZA VIEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1016537-21.2018.8.11.0041. AUTOR: SICREDI CENTRO NORTE RÉU: 

VITOR CARLOS DE SOUZA VIEIRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos 

etc. 1. Cite-se o devedor para pagamento do débito, ou para opor 

embargos, no prazo de 15 dias, sob pena de o documento do crédito que 

instrui o pedido converter-se em título executivo judicial (artigo 702 do 

CPC). 2. Consigne-se do mandado que, no caso de pronto pagamento, 

ficará o devedor dispensado do pagamento de custas processuais. 3. 

Intime-se o Requerente para que deposite o comprovante do pagamento 

da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias, para 

cumprimento do mandado. 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. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. M/Cuiabá, 30 de julho de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019375-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAO NOBRE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO AUGUSTO CALDERARO DIAS OAB - MT0003549A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1019375-68.2017.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. 

Especifiquem as partes as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, no prazo de 10 (dez) dias. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. A/Cuiabá, 30 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: 1017423-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KARINA EDUARDA NUNES 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: 

1017423-20.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO HONDA S/A. 

REQUERIDO: KARINA EDUARDA NUNES DA SILVA Decisão Interlocutória 

Vistos etc. 1. Defiro a emenda à inicial, com a devida juntada das custas 

judiciais e taxa judiciária pagas. 2. Defiro liminarmente o pedido, por 

entender suficientemente demonstrado o periculum in mora e o fumus boni 

iuris, consubstanciados, respectivamente, nos documentos acostados à 

inicial e no desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação do débito. 

Expeça-se mandado de busca e apreensão do bem, Marca/Modelo 

HONDA/ BIZ 110I, Ano Fabricação/Modelo 2017/2017, Chassi 

9C2JC7000HR418790, Cor BRANCA, depositando-o em mãos do 

requerente, mediante termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada 

desta Comarca durante o prazo de purgação de mora, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Ressalte-se que se o veículo, objeto da ação, estiver 

apreendido no pátio do Detran-MT, em razão de débitos tributários ou não, 

estes deverão ser quitados para a sua retirada. Após, cite-se a parte 

requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias contados 

do cumprimento da liminar de busca e apreensão, conforme a nova 

redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, 

ou apresentar defesa em 15 dias. 3. Defiro somente o "caput" do artigo 

212 do Código de Processo Civil. 4. Indefiro por ora o pedido de 

arrombamento. 5. Fica autorizado o senhor oficial de justiça requisitar 

força policial. 6. Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como 

mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de 

Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 

7. DETERMINO QUE O SR. OFICIAL DE JUSTIÇA QUE NÃO PERMITA QUE 

QUALQUER PESSOA ALHEIA, OU QUE NÃO PERTENÇA AO PODER 

JUDICIÁRIO, O ACOMPANHE NO CUMPRIMENTO DESTE MANDADO, 

PRINCIPALMENTE A FIGURA DO LOCALIZADOR, COM EXCEÇÃO DO 

REFORÇO POLICIAL, SE REQUERIDA E DEFERIDA. AT/Cuiabá, 30 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: 1016685-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO RICARDO HAUSSEN RIBEIRO 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: 

1016685-32.2018.8.11.0041. REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: JOAO RICARDO HAUSSEN RIBEIRO DA SILVA 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 veículo marca FIAT, modelo 

UNO MILLE 1.0 FIRE FLEX ECONOMY 2P G, chassi n.º 

9BD15802AC6610892 ano de fabricação 2012 e modelo 2012, cor 

BRANCA, placa AUF-8715, depositando-o em mãos do requerente, 

mediante termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada desta 

Comarca durante o prazo de purgação de mora, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Ressalte-se que se o veículo, objeto da ação, estiver 

apreendido no pátio do Detran-MT, em razão de débitos tributários ou não, 

estes deverão ser quitados para a sua retirada. Após, cite-se a parte 
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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, 30 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: 1016601-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL ANTONIO CUIABANO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1016601-31.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: MANOEL ANTONIO CUIABANO DECISÃO INTERLOCUTÓRIA 

Vistos etc. 1. Cite-se o executado para pagar a dívida em 03 (três) dias, 

consoante se depreende o comando do artigo 829 do Código de Processo 

Civil, fazendo constar no mandado o disposto no art. 916 do mesmo 

Códex. 2. Não havendo pagamento, munido da segunda via do mandado, 

deve o senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em tantos bens 

quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do principal e 

acessório, bem como proceder à avaliação do bem penhorado, efetuando 

a intimação da penhora, nos moldes do parágrafo primeiro do artigo 829 do 

Código de Processo Civil. 3. Na hipótese de o Oficial de Justiça não 

encontrar o executado, deve dar cumprimento ao artigo 830 caput e 

parágrafo primeiro do Código de Processo Civil. 4. Fixo desde já, 

honorários em 10% (dez por cento) do valor do débito, conforme artigo 

827 do Código de Processo Civil. Bem ainda, se houver o pagamento 

integral no prazo de três dias, os honorários devidos, serão reduzidos à 

metade, consoante os termos do parágrafo único do artigo 827, do Código 

de Processo Civil. 5. Defiro somente o "caput" do artigo 212 do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como 

mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de 

Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 

M/Cuiabá, 30 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: 1012874-64.2018.8.11.0041

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:

ANTONIO CESAR ALVES DUARTE (RÉU)

CAMPOS VEICULOS 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: 

1012874-64.2018.8.11.0041. AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A RÉU: 

CAMPOS VEICULOS LTDA - ME, ANTONIO CESAR ALVES DUARTE 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos etc. 1. Compulsando os autos observo 

que estes se encontram associados à ação revisional de nº 

1015018-79.2016.8.11.0041, que tramitou perante a 2ª Vara Especializada 

de Direito Bancário desta Comarca da Capital. Bem ainda, vejo que a 

referida revisional já foi sentenciada. Assim, determino que a Secretaria 

proceda à dissociação dos processos. 2. Da mesma forma, vejo que os 

autos se encontram associados à ação ordinária de cobrança de nº 

1020824-95.2016.8.11.0041, que tramita perante a 6ª Vara Cível desta 

Comarca da Capital. Apesar de possuírem as mesmas partes, observo 

que tratam de contratos diversos. Assim, determino que a Secretaria 

proceda à dissociação dos processos. 3. Citem-se os devedores para 

pagamento do débito, ou para opor embargos, no prazo de 15 dias, sob 

pena de o documento do crédito que instrui o pedido converter-se em título 

executivo judicial (artigo 702 do CPC). 4. Consigne-se do mandado que, no 

caso de pronto pagamento, ficará o devedor dispensado do pagamento de 

custas processuais. 5. Intime-se o Requerente para que deposite o 

comprovante do pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no 

prazo de 5 (cinco) dias, para cumprimento do mandado. 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. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 30 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: 1037512-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RUBEM BARRETO SILVEIRA (EXECUTADO)

JOSE RICARDO ORRIGO GARCIA (EXECUTADO)

TECNOMAPAS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1037512-98.2017.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Deixo de 

acolher o pedido de baixa de restrição junto ao RENAJUD, junto ao ID 

11890186, posto que não houve nenhuma determinação anterior deste 

juízo para a inclusão de restrição judicial perante ao DETRAN. II – 

Conforme decisão de ID 11890186 os autos se encontram suspensos até 

09/2021, data para pagamento da última parcela do acordo. Aguarde-se 

na Secretaria o decurso do mencionado prazo, e cumpra-se integralmente 

a referida decisão. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. A/Cuiabá, 30 de julho de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1020706-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CANDIDO DUARTE FILHO (AUTOR)

SEBASTIAO CANDIDO DUARTE FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT19028/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA OAB - RJ0160435A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1020706-85.2017.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. 

Especifiquem as partes as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, no prazo de 10 (dez) dias. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. A/Cuiabá, 30 de julho de 2018. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bacario

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1013023-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE SEVERINO BARBOSA (RÉU)

JOSEFA DAS DORES FIGUEIRA BARBOSA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1013023-60.2018.8.11.0041. AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A RÉU: 

JOSEFA DAS DORES FIGUEIRA BARBOSA, JOSE SEVERINO BARBOSA 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos etc. 1. Compulsando os autos observo 

que se encontram associados à ação monitória de nº 

1013282-55.2018.8.11.0041 e à ação de execução de nº 

1007032-06.2018.8.11.0041, ambos em trâmite perante este Juízo. Apesar 

de possuírem as mesmas partes, observo que as ações tratam de 

contratos diversos. Assim, determino que a Secretaria proceda à 

dissociação dos processos. 2. Citem-se os devedores para pagamento do 

débito, ou para opor embargos, no prazo de 15 dias, sob pena de o 

documento do crédito que instrui o pedido converter-se em título executivo 

judicial (artigo 702 do CPC). 3. Consigne-se do mandado que, no caso de 

pronto pagamento, ficará o devedor dispensado do pagamento de custas 

processuais. 4. Intime-se o Requerente para que deposite o comprovante 

do pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 5 (cinco) 

dias, para cumprimento do mandado. 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. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. M/Cuiabá, 30 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: 1013027-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALISON LUIZ WOLFF (RÉU)

RUTH ANDRADE BORGES (RÉU)

BAMO - CONSTRUCOES E COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA 

LTDA. (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1013027-97.2018.8.11.0041. AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A RÉU: BAMO 

- CONSTRUCOES E COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA., 

RUTH ANDRADE BORGES, ALISON LUIZ WOLFF DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Vistos etc. 1. Compulsando os autos observo que se 

e n c o n t r a m  a s s o c i a d o s  à  a ç ã o  m o n i t ó r i a  d e  n º 

1021090-48.2017.8.11.0041, em trâmite perante este Juízo. Apesar de 

possuírem as mesmas partes e mesmo tipo de ação, observo que as 

ações tratam de contratos diversos. Assim, determino que a Secretaria 

proceda à dissociação dos processos. 2. Citem-se os devedores para 

pagamento do débito, ou para opor embargos, no prazo de 15 dias, sob 

pena de o documento do crédito que instrui o pedido converter-se em título 

executivo judicial (artigo 702 do CPC). 3. Consigne-se do mandado que, no 

caso de pronto pagamento, ficará o devedor dispensado do pagamento de 

custas processuais. 4. Intime-se o Requerente para que deposite o 

comprovante do pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no 

prazo de 5 (cinco) dias, para cumprimento do mandado. 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. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 30 de julho de 2018. 

Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029173-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR MOREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANDES DA SILVA NAGALHAES OAB - MT20386/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

VALDIRENE MEDEIROS DE AMORIM (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1029173-53.2017.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Observo que a 

presente demanda decorre de relação subjacente não adstrita à relação 

tipicamente bancária. Entrementes, com o provimento n.º 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 operações realizadas por instituições 

financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, 

independentemente do polo processual que ocupem, inclusive na condição 

de litisconsortes. Nesse diapasão, tenho que, em se tratando esta ação de 

obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência posta por Junio 

Cesar Moreira em face de Banco Bradesco S/A e Valdirene Medeiros de 

Amorim, APENAS de responsabilidade civil, cujo objeto da lide não atende 

às especificações da competência desta vara, a declaração de 

incompetência e a determinação de redistribuição é medida que se impõe. 

Neste sentido temos os julgados de conflitos negativos de competência do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA – NEGATIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANO MORAL – 

AUSÊNCIA DE PEDIDO DE NATUREZA BANCÁRIA – DECISÃO 

MONOCRÁTICA – POSSIBILIDADE – CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO. 1. 

A simples colocação da instituição financeira no polo passivo da lide não 

estabelece, por si só, a competência da Vara Especializada em Direito 

Bancário. 2. Há necessidade, ainda que se discuta a negativa efetivação 

de contrato, que a parte também formule pedido de natureza bancária. 3. 

Incidência do art. 1º, I, § 2º, do Provimento 004/2008. (PRIMEIRA TURMA 

DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA Nº 32497/2015 - CLASSE CNJ - 221 – COMARCA CAPITAL 

- Data de Julgamento: 06-04-2015 - EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO) “PROCESSO CIVIL – CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE CARTÃO DE 

CRÉDITO – ARTIGO 1º, I, §1º, DO PROVIMENTO Nº. 004/2008/CM – 

VARAS ESPECIALIZADAS DE DIREITO BANCÁRIO – COMPETÊNCIA – 

PEDIDO IMPROCEDENTE. A definição da competência das Varas 

Especializadas em Direito Bancário faz-se, de modo expresso, pela 

indicação da matéria que lhe cabe e não pela atividade econômica das 

partes.” TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 83921/2009 - CLASSE CNJ - 

221 – COMARCA CAPITAL - Data de Julgamento: 02-9-2010 EXMO. SR. 

DES. MÁRCIO VIDAL) “CONFLITO DE COMPETÊNCIA - PROVIMENTO Nº 

004/2008/CM - VARAS ESPECIALIZADAS DE DIREITO BANCÁRIO – AÇÃO 

REVISIONAL DE CARTÃO DE CRÉDITO - DIREITO DE NATUREZA 

NITIDAMENTE FINANCEIRA - CONFLITO PROCEDENTE. A competência das 

varas especializadas de direito bancário se mede pela especialidade da 

matéria e não pela atividade econômica das partes.” (PRIMEIRA TURMA DE 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA Nº 110200/2009 - CLASSE CNJ - 221 – COMARCA 

CAPITAL - Data de Julgamento: 11-6-2010 - EXMO. SR. DES. ORLANDO DE 
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ALMEIDA PERRI) 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. Publique-se. Intimem-se e cumpra-se. A/Cuiabá, 30 

de julho de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006416-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ATANAEL TEIXEIRA MARQUES FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT0010455A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1006416-65.2017.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. I – 

Especifiquem as partes as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, no prazo de 10 (dez) dias. II – Após, tendo em vista a 

decisão proferida pelo STJ no Recurso Especial n. 1.578.526 – SP, no qual 

o Ministro Relator determinou a suspensão de tramitação dos processos 

pendentes que versem sobre a questão afetada, ou seja, acerca da 

validade da cobrança, em contratos bancários, de despesas com serviços 

prestados por terceiros, registro de contrato e/ou avaliação do bem, até 

julgamento final do referido Recurso, assim, determino ad cautelam a 

suspensão do presente feito. Assim, após o julgamento do mencionado 

Recurso, com a devida certidão de trânsito em julgado, voltem-me os autos 

conclusos para julgamento. Cumpra-se. A/Cuiabá, 30 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: 1013137-96.2018.8.11.0041

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:

MARCELLO RAMOS MATOS PEDROSO (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1013137-96.2018.8.11.0041. AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A RÉU: 

MARCELLO RAMOS MATOS PEDROSO DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos 

etc. 1. Compulsando os autos observo que se encontram associados à 

ação monitória de nº 1013129-22.2018.8.11.0041, em trâmite perante o 

Juízo da 3ª Vara Especializada de Direito Bancário desta Comarca da 

Capital. Apesar de possuírem as mesmas partes, observo que as ações 

tratam de contratos diversos. Assim, determino que a Secretaria proceda 

à dissociação dos processos. 2. Cite-se o devedor para pagamento do 

débito, ou para opor embargos, no prazo de 15 dias, sob pena de o 

documento do crédito que instrui o pedido converter-se em título executivo 

judicial (artigo 702 do CPC). 3. Consigne-se do mandado que, no caso de 

pronto pagamento, ficará o devedor dispensado do pagamento de custas 

processuais. 4. Intime-se o Requerente para que deposite o comprovante 

do pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 5 (cinco) 

dias, para cumprimento do mandado. 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. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. M/Cuiabá, 30 de julho de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1018878-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA DOS SANTOS BARROS DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT19028/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT0011877S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1018878-54.2017.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. 

Especifiquem as partes as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, no prazo de 10 (dez) dias. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. A/Cuiabá, 30 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: 1013282-55.2018.8.11.0041

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:

JOSE SEVERINO BARBOSA (RÉU)

ANICESAR JOSE ALMEIDA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1013282-55.2018.8.11.0041. AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A RÉU: 

ANICESAR JOSE ALMEIDA, JOSE SEVERINO BARBOSA DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Vistos etc. 1. Compulsando os autos observo que se 

encontram associados à diversas ações (1007032-06.2018, 

1013023-60.2018 e 1013024-45.2018), em trâmite perante este Juízo. 

Apesar de possuírem as mesmas partes, observo que as ações tratam de 

contratos diversos. Assim, determino que a Secretaria proceda à 

dissociação dos processos. 2. Citem-se os devedores para pagamento do 

débito, ou para opor embargos, no prazo de 15 dias, sob pena de o 

documento do crédito que instrui o pedido converter-se em título executivo 

judicial (artigo 702 do CPC). 3. Consigne-se do mandado que, no caso de 

pronto pagamento, ficará o devedor dispensado do pagamento de custas 

processuais. 4. Intime-se o Requerente para que deposite o comprovante 

do pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 5 (cinco) 

dias, para cumprimento do mandado. 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. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. M/Cuiabá, 30 de julho de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032619-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON VIEIRA DE GUSMAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO TOLEDO SILVA OAB - MT0019123A (ADVOGADO)

RENATA CINTRA RASCHEJA OAB - MT0015625A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1032619-64.2017.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Observo que a 

presente demanda decorre de relação subjacente não adstrita à relação 

tipicamente bancária. Entrementes, com o provimento n.º 004/2008 do 
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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 operações realizadas por instituições 

financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, 

independentemente do polo processual que ocupem, inclusive na condição 

de litisconsortes. Nesse diapasão, tenho que, em se tratando esta ação de 

obrigação de fazer c/c dano moral e pedido de antecipação de tutela posta 

por Airton Vieira de Gusmão em face de BV Financeira S/A Crédito, 

Financiamento e Investimento, APENAS de responsabilidade civil, cujo 

objeto da lide não atende às especificações da competência desta vara, a 

declaração de incompetência e a determinação de redistribuição é medida 

que se impõe. Neste sentido temos os julgados de conflitos negativos de 

competência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – NEGATIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – 

DANO MORAL – AUSÊNCIA DE PEDIDO DE NATUREZA BANCÁRIA – 

DECISÃO MONOCRÁTICA – POSSIBILIDADE – CONFLITO CONHECIDO E 

PROVIDO. 1. A simples colocação da instituição financeira no polo passivo 

da lide não estabelece, por si só, a competência da Vara Especializada em 

Direito Bancário. 2. Há necessidade, ainda que se discuta a negativa 

efetivação de contrato, que a parte também formule pedido de natureza 

bancária. 3. Incidência do art. 1º, I, § 2º, do Provimento 004/2008. 

(PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 32497/2015 - CLASSE CNJ - 221 – 

COMARCA CAPITAL - Data de Julgamento: 06-04-2015 - EXMO. SR. DES. 

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO) “PROCESSO CIVIL – CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE 

CARTÃO DE CRÉDITO – ARTIGO 1º, I, §1º, DO PROVIMENTO Nº. 

004/2008/CM – VARAS ESPECIALIZADAS DE DIREITO BANCÁRIO – 

COMPETÊNCIA – PEDIDO IMPROCEDENTE. A definição da competência das 

Varas Especializadas em Direito Bancário faz-se, de modo expresso, pela 

indicação da matéria que lhe cabe e não pela atividade econômica das 

partes.” TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 83921/2009 - CLASSE CNJ - 

221 – COMARCA CAPITAL - Data de Julgamento: 02-9-2010 EXMO. SR. 

DES. MÁRCIO VIDAL) “CONFLITO DE COMPETÊNCIA - PROVIMENTO Nº 

004/2008/CM - VARAS ESPECIALIZADAS DE DIREITO BANCÁRIO – AÇÃO 

REVISIONAL DE CARTÃO DE CRÉDITO - DIREITO DE NATUREZA 

NITIDAMENTE FINANCEIRA - CONFLITO PROCEDENTE. A competência das 

varas especializadas de direito bancário se mede pela especialidade da 

matéria e não pela atividade econômica das partes.” (PRIMEIRA TURMA DE 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA Nº 110200/2009 - CLASSE CNJ - 221 – COMARCA 

CAPITAL - Data de Julgamento: 11-6-2010 - EXMO. SR. DES. ORLANDO DE 

ALMEIDA PERRI) 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. Publique-se. Intimem-se e cumpra-se. A/Cuiabá, 30 

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: 1020123-66.2018.8.11.0041

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:

RICARDO DA SILVA PEREIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO DA SILVA PEREIRA OAB - MT10446/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1020123-66.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: RICARDO DA 

SILVA PEREIRA Decisão Interlocutória Vistos etc. I – BV Financeira S/A 

Crédito, Financiamento e Investimento, propôs a presente Ação de Busca 

e Apreensão em desfavor de Ricardo da Silva Pereira. Deferida a liminar 

junto ao ID 14056619, o bem foi devidamente apreendido, consoante 

certidão de ID 14233243. Compareceu o requerido junto ao ID 14263078, 

postulando pela purgação da mora e acostando o comprovante de 

pagamento do valor dado à causa, consoante comprovante de ID 

14263087. Com base na decisão proferida no REsp 1.418.593 MS, em que 

versa o Superior Tribunal de Justiça no entendimento da necessidade de 

pagamento da integralidade do débito para possibilitar a restituição do bem, 

não sendo suficiente o pagamento, tão somente, das parcelas vencidas, 

defiro o pedido de purgação da mora e diante do pagamento do valor dado 

à causa, defiro o pedido de restituição do bem. Expeça-se Mandado de 

Restituição do veículo, ficando desde já autorizado o cumprimento do 

mandado pelo Oficial de Justiça de plantão. Autorizo a ordem de 

arrombamento. Autorizo, também, a utilização de reforço policial para 

cumprimento da ordem judicial, se necessário. Ressaltando que o 

requerido fornecerá os meios ao Sr. Oficial de Justiça para o devido 

cumprimento do mandado. II – Em seguida, intime-se o requerente para que 

se manifeste sobre o valor depositado, no prazo de 10 (dez) dias. 

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. Intimem-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 30 de 

julho de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1012694-48.2018.8.11.0041

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:

CAROLINA RIBEIRO DE OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1012694-48.2018.8.11.0041. AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A RÉU: 

CAROLINA RIBEIRO DE OLIVEIRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos e 

etc. Intime-se o requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, trazer aos 

autos cópia do Contrato de Adesão a Produtos e Serviços Pessoa Física, 

firmado entre as partes, que deu origem a operação nº 846.933.494 BB 

CRÉDITO AUTOMÁTICO, através da qual afirma ter disponibilizado um 

crédito em favor da requerida no montante de R$ 108.833,26, objeto desta 

demanda, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e arquivamento do 

feito. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

M/Cuiabá, 30 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: 1012489-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - SP31618 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JACILDO JOSE DA SILVA PINTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1012489-19.2018.8.11.0041. REQUERENTE: DISAL ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA REQUERIDO: JACILDO JOSE DA SILVA PINTO 
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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 veículo 

marca: CHEVROLET, modelo: ONIX 1.4MT LT, ano 2013/2014, cor: PRATA, 

chassi: 9BGKS48L0EG135263, Renavam: 556187083, placas: OBQ1213, 

depositando-o em mãos do requerente, mediante termo de compromisso, 

sendo vedada a sua retirada desta Comarca durante o prazo de purgação 

de mora, sob pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado 

sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se o veículo, objeto 

da ação, estiver apreendido no pátio do Detran-MT, em razão de débitos 

tributários ou não, estes deverão ser quitados para a sua retirada. Após, 

cite-se a parte requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) 

dias contados do cumprimento da liminar de busca e apreensão, conforme 

a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 

10.931/04, ou apresentar defesa em 15 dias. 2. Defiro somente o "caput" 

do artigo 212 do Código de Processo Civil. 3. Indefiro por ora o pedido de 

arrombamento. 4. Fica autorizado o senhor oficial de justiça requisitar 

força policial. 5. 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, 30 de julho de 

2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009651-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO DE OLIVEIRA LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL ANTONIO DA SILVA OAB - SP0244223A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1009651-40.2017.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. 

Especifiquem as partes as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, no prazo de 10 (dez) dias. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. A/Cuiabá, 30 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: 1011814-56.2018.8.11.0041

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:

MARCUS ROSA JORGE DA CUNHA (RÉU)

MARELY LEBRE ROSA (RÉU)

OESTE PROJETOS AMBIENTAIS 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: 

1011814-56.2018.8.11.0041. AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A RÉU: 

OESTE PROJETOS AMBIENTAIS LTDA - ME, MARELY LEBRE ROSA, 

MARCUS ROSA JORGE DA CUNHA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos 

etc. 1. Compulsando os autos observo que se encontram associados à 

ação monitória de nº 1007652-52.2017.8.11.0041, em trâmite perante este 

Juízo. Apesar de possuírem as mesmas partes e mesmo tipo de ação, 

observo que as ações tratam de contratos diversos. Assim, determino que 

a Secretaria proceda à dissociação dos processos. 2. Cite-se a devedora 

para pagamento do débito, ou para opor embargos, no prazo de 15 dias, 

sob pena de o documento do crédito que instrui o pedido converter-se em 

título executivo judicial (artigo 702 do CPC). 3. Consigne-se do mandado 

que, no caso de pronto pagamento, ficará o devedor dispensado do 

pagamento de custas processuais. 4. Intime-se o Requerente para que 

deposite o comprovante do pagamento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias, para cumprimento do mandado. 

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. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 30 de julho de 2018. 

Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029193-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAIH PEREIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO CARVALHO DIAS OAB - MT8493/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1029193-44.2017.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Observo que a 

presente demanda decorre de relação subjacente não adstrita à relação 

tipicamente bancária. Entrementes, com o provimento n.º 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 operações realizadas por instituições 

financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, 

independentemente do polo processual que ocupem, inclusive na condição 

de litisconsortes. Nesse diapasão, tenho que, em se tratando esta ação de 

obrigação de fazer com tutela de urgência com danos morais posta por 

Raih Pereira Lima, representado por Florence Delfim de Lima em face de 

Banco do Brasil S/A, APENAS de responsabilidade civil, cujo objeto da lide 

não atende às especificações da competência desta vara, a declaração 

de incompetência e a determinação de redistribuição é medida que se 

impõe. Neste sentido temos os julgados de conflitos negativos de 

competência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – NEGATIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – 

DANO MORAL – AUSÊNCIA DE PEDIDO DE NATUREZA BANCÁRIA – 

DECISÃO MONOCRÁTICA – POSSIBILIDADE – CONFLITO CONHECIDO E 

PROVIDO. 1. A simples colocação da instituição financeira no polo passivo 

da lide não estabelece, por si só, a competência da Vara Especializada em 

Direito Bancário. 2. Há necessidade, ainda que se discuta a negativa 

efetivação de contrato, que a parte também formule pedido de natureza 

bancária. 3. Incidência do art. 1º, I, § 2º, do Provimento 004/2008. 

(PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 32497/2015 - CLASSE CNJ - 221 – 

COMARCA CAPITAL - Data de Julgamento: 06-04-2015 - EXMO. SR. DES. 

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO) “PROCESSO CIVIL – CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE 

CARTÃO DE CRÉDITO – ARTIGO 1º, I, §1º, DO PROVIMENTO Nº. 

004/2008/CM – VARAS ESPECIALIZADAS DE DIREITO BANCÁRIO – 

COMPETÊNCIA – PEDIDO IMPROCEDENTE. A definição da competência das 
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Varas Especializadas em Direito Bancário faz-se, de modo expresso, pela 

indicação da matéria que lhe cabe e não pela atividade econômica das 

partes.” TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 83921/2009 - CLASSE CNJ - 

221 – COMARCA CAPITAL - Data de Julgamento: 02-9-2010 EXMO. SR. 

DES. MÁRCIO VIDAL) “CONFLITO DE COMPETÊNCIA - PROVIMENTO Nº 

004/2008/CM - VARAS ESPECIALIZADAS DE DIREITO BANCÁRIO – AÇÃO 

REVISIONAL DE CARTÃO DE CRÉDITO - DIREITO DE NATUREZA 

NITIDAMENTE FINANCEIRA - CONFLITO PROCEDENTE. A competência das 

varas especializadas de direito bancário se mede pela especialidade da 

matéria e não pela atividade econômica das partes.” (PRIMEIRA TURMA DE 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA Nº 110200/2009 - CLASSE CNJ - 221 – COMARCA 

CAPITAL - Data de Julgamento: 11-6-2010 - EXMO. SR. DES. ORLANDO DE 

ALMEIDA PERRI) 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. Publique-se. Intimem-se e cumpra-se. A/Cuiabá, 30 

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: 1011915-93.2018.8.11.0041

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:

LAUDIVAL DE ARRUDA DUARTE (RÉU)

MULTICOR IMPRESSOS INDUSTRIA COM E REPRESENTACOES 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: 

1011915-93.2018.8.11.0041. AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A RÉU: 

MULTICOR IMPRESSOS INDUSTRIA COM E REPRESENTACOES LTDA - ME, 

LAUDIVAL DE ARRUDA DUARTE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos etc. 

1. Compulsando os autos observo que se encontram associados à ação 

monitória de nº 1012691-30.2017.8.11.0041em trâmite perante este Juízo. 

Apesar de possuírem as mesmas partes, observo que as ações tratam de 

contratos diversos. Assim, determino que a Secretaria proceda à 

dissociação dos processos. 2. Citem-se os devedores para pagamento do 

débito, ou para opor embargos, no prazo de 15 dias, sob pena de o 

documento do crédito que instrui o pedido converter-se em título executivo 

judicial (artigo 702 do CPC). 3. Consigne-se do mandado que, no caso de 

pronto pagamento, ficará o devedor dispensado do pagamento de custas 

processuais. 4. Intime-se o Requerente para que deposite o comprovante 

do pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 5 (cinco) 

dias, para cumprimento do mandado. 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. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. M/Cuiabá, 30 de julho de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002345-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINVALDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA OAB - MT0015488A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1002345-20.2017.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. 

Especifiquem as partes as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, no prazo de 10 (dez) dias. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. A/Cuiabá, 30 de julho de 2018. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancario

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030991-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEISE REGINE DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVOILSON FERREIRA MAIA OAB - MT18522/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1030991-40.2017.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. 

Especifiquem as partes as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, no prazo de 10 (dez) dias. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. A/Cuiabá, 30 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: 1011928-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT0011877S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO ROSA DE QUEIROZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1011928-92.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO PAN S.A. 

REQUERIDO: LEANDRO ROSA DE QUEIROZ DECISÃO INTERLOCUTÓRIA 

Vistos etc. I – Compulsando os autos verifico que o banco requerente não 

comprovou na exordial a mora do requerido. Sabe-se que a notificação 

(via postal, com aviso de recebimento entregue ou instrumento de 

protesto) é requisito indispensável para a concessão da liminar na ação 

de busca e apreensão. II – Diante disso, intime-se o requerente para 

emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, sanando a irregularidade, 

acostando aos autos a notificação (via postal, com aviso de recebimento) 

ou instrumento de protesto, sob pena de extinção e arquivamento. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

M/Cuiabá, 11 de janeiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012701-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OLINDA OLIVEIRA ROCHA MENDONCA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTYNY LAYANA GONCALVES DE ALMEIDA OAB - MT16279/O 

(ADVOGADO)

JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO OAB - RJ0202030A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR
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ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1012701-74.2017.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. 

Especifiquem as partes as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, no prazo de 10 (dez) dias. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. A/Cuiabá, 30 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: 1012179-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOELMA VARANDA DOS SANTOS BARBACENA (RÉU)

JOSIELLI DOS SANTOS SANTANA (RÉU)

J DOS SANTOS SANTANA COMERCIO - ME (RÉU)

JOSE LUCIO BARBACENA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1012179-13.2018.8.11.0041. AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A RÉU: J DOS 

SANTOS SANTANA COMERCIO - ME, JOSIELLI DOS SANTOS SANTANA, 

JOSE LUCIO BARBACENA, JOELMA VARANDA DOS SANTOS 

BARBACENA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos etc. 1. Citem-se os 

devedores para pagamento do débito, ou para opor embargos, no prazo 

de 15 dias, sob pena de o documento do crédito que instrui o pedido 

converter-se em título executivo judicial (artigo 702 do CPC). 2. 

Consigne-se do mandado que, no caso de pronto pagamento, ficará o 

devedor dispensado do pagamento de custas processuais. 3. Intime-se o 

Requerente para que deposite o comprovante do pagamento da diligência 

do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias, para cumprimento do 

mandado. 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. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 30 de 

julho de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033246-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELVIS LUAN DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIA DE ARAUJO SOUZA OAB - MT10921/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU VEICULOS S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES OAB - SP171045 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1033246-68.2017.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. 

Especifiquem as partes as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, no prazo de 10 (dez) dias. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. A/Cuiabá, 30 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: 1013198-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEIA DA SILVA LEMOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1013198-54.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO ITAUCARD S/A 

REQUERIDO: CLAUDINEIA DA SILVA LEMOS 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 veículo Marca: FIAT, Modelo: SIENA ELX FLEX, 

Ano: 2009/2010, Cor: BEGE, Placa: NJN5744, RENAVAM: 139739408, 

CHASSI: 8AP17201MA2035207, depositando-o em mãos do requerente, 

mediante termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada desta 

Comarca durante o prazo de purgação de mora, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Ressalte-se que se o veículo, objeto da ação, estiver 

apreendido no pátio do Detran-MT, em razão de débitos tributários ou não, 

estes deverão ser quitados para a sua retirada. Após, cite-se a parte 

requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias contados 

do cumprimento da liminar de busca e apreensão, conforme a nova 

redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, 

ou apresentar defesa em 15 dias. 2. Defiro somente o "caput" do artigo 

212 do Código de Processo Civil. 3. Indefiro por ora o pedido de 

arrombamento. 4. Fica autorizado o senhor oficial de justiça requisitar 

força policial. 5. 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, 30 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: 1013930-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JACK CASTRO DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1013930-35.2018.8.11.0041. REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: JACK 

CASTRO DE SOUZA 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 veículo marca HONDA modelo CIVIC SED LXL 1.8 

AU, ano fabricação 2012, chassi 93HFB2650CZ216891, placa FCB5940, 

cor BRANCA e renavam nº 000466162162, depositando-o em mãos do 

requerente, mediante termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada 

desta Comarca durante o prazo de purgação de mora, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Ressalte-se que se o veículo, objeto da ação, estiver 

apreendido no pátio do Detran-MT, em razão de débitos tributários ou não, 

estes deverão ser quitados para a sua retirada. Após, cite-se a parte 

requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias contados 

do cumprimento da liminar de busca e apreensão, conforme a nova 

redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, 

ou apresentar defesa em 15 dias. 2. Defiro somente o "caput" do artigo 

212 do Código de Processo Civil. 3. Indefiro por ora o pedido de 

arrombamento. 4. Fica autorizado o senhor oficial de justiça requisitar 

força policial. 5. 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. 
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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, 30 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: 1011931-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT0011877S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON PEREIRA DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1011931-47.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO PAN S.A. 

REQUERIDO: ROBSON PEREIRA DO NASCIMENTO DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Vistos etc. I – Compulsando os autos verifico que o 

banco requerente não comprovou na exordial a mora do requerido. 

Sabe-se que a notificação (via postal, com aviso de recebimento entregue 

ou instrumento de protesto) é requisito indispensável para a concessão da 

liminar na ação de busca e apreensão. II – Diante disso, intime-se o 

requerente para emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, sanando a 

irregularidade, acostando aos autos a notificação (via postal, com aviso 

de recebimento) ou instrumento de protesto, sob pena de extinção e 

arquivamento. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. M/Cuiabá, 30 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: 1010754-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENITO CID CONDE NETO OAB - DF40147 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JACINTO BARBOSA MEIRELES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1010754-48.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO GMAC S.A. 

REQUERIDO: JACINTO BARBOSA MEIRELES 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 veículo MARCA: CHEVROLET MODELO: S10 HIGH 

COUNTRY 2.8 DIESEL 4X4 COR: PRETA PLACA: QBK8217/MT CHASSI: 

9 B G 1 4 8 P K 0 J C 4 0 5 1 4 0  R E N A V A M :  0 1 1 2 6 3 8 9 1 1 8  A N O  D E 

FABRICAÇÃO/MODELO: 2017/2018, depositando-o em mãos do 

requerente, mediante termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada 

desta Comarca durante o prazo de purgação de mora, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Ressalte-se que se o veículo, objeto da ação, estiver 

apreendido no pátio do Detran-MT, em razão de débitos tributários ou não, 

estes deverão ser quitados para a sua retirada. Após, cite-se a parte 

requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias contados 

do cumprimento da liminar de busca e apreensão, conforme a nova 

redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, 

ou apresentar defesa em 15 dias. 2. Defiro somente o "caput" do artigo 

212 do Código de Processo Civil. 3. Indefiro por ora o pedido de 

arrombamento. 4. Fica autorizado o senhor oficial de justiça requisitar 

força policial. 5. 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, 30 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: 1014345-86.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO PEREIRA OAB - SP143801 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ALVES RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1014345-86.2016.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Posto que já há 

sentença de extinção da ação junto ao ID 10247008, não há como analisar 

o pleito de ID 11010926. Assim, certifique a Secretaria o trânsito em 

julgado da Sentença de ID 10247008. Após, dê-se baixa na distribuição, 

bem como arquivem-se os presentes autos, com as cautelas de estilo. 

Cumpra-se. A/Cuiabá, 30 de julho de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1023081-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANE PINO DE FIGUEIREDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA VITORIA MENDES VOLCOV OAB - MT17893/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1023081-25.2018.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Em 

relação ao pedido de gratuidade da justiça, perfilho do entendimento 

uníssono do Superior Tribunal de Justiça e do Egrégio Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, de que é suficiente a mera afirmação do estado de 

hipossuficiência. Assim, Defiro o pedido de gratuidade da justiça. II – 

Presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida liminar, 

defiro a liminar para que o requerido apresente, no prazo da resposta, 

todos os contratos de empréstimo consignado, ativos e inativos, 

demonstrando início e fim dos contratos, valores e encargos contratados, 

bem como dos contratos de cartão de crédito com as faturas mensais, 

desde a contratação. III – Cite-se o requerido para, querendo, contestar o 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, consignando no mandado a advertência 

do art. 400 do Código de Processo Civil. Intime-se. Cite-se. Cumpra-se. 

A/Cuiabá, 30 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: 1023116-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZENILDA R DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges OAB - MT0004807A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (RÉU)

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA 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. 
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1023116-82.2018.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Observo que a 

presente demanda decorre de relação subjacente não adstrita à relação 

tipicamente bancária. Entrementes, com o provimento n.º 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 operações realizadas por instituições 

financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, 

independentemente do polo processual que ocupem, inclusive na condição 

de litisconsortes. Nesse diapasão, tenho que, em se tratando esta ação de 

reparação de danos morais c/c pedido de antecipação de tutela posta por 

Zenilda Ribeiro de Oliveira em face de Banco Bradesco S/A, Grupo 

Recovery e Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não 

Padronizados – FIFC NPL, APENAS de responsabilidade civil, cujo objeto 

da lide não atende às especificações da competência desta vara, a 

declaração de incompetência e a determinação de redistribuição é medida 

que se impõe. Neste sentido temos os julgados de conflitos negativos de 

competência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – NEGATIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – 

DANO MORAL – AUSÊNCIA DE PEDIDO DE NATUREZA BANCÁRIA – 

DECISÃO MONOCRÁTICA – POSSIBILIDADE – CONFLITO CONHECIDO E 

PROVIDO. 1. A simples colocação da instituição financeira no polo passivo 

da lide não estabelece, por si só, a competência da Vara Especializada em 

Direito Bancário. 2. Há necessidade, ainda que se discuta a negativa 

efetivação de contrato, que a parte também formule pedido de natureza 

bancária. 3. Incidência do art. 1º, I, § 2º, do Provimento 004/2008. 

(PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 32497/2015 - CLASSE CNJ - 221 – 

COMARCA CAPITAL - Data de Julgamento: 06-04-2015 - EXMO. SR. DES. 

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO) “PROCESSO CIVIL – CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE 

CARTÃO DE CRÉDITO – ARTIGO 1º, I, §1º, DO PROVIMENTO Nº. 

004/2008/CM – VARAS ESPECIALIZADAS DE DIREITO BANCÁRIO – 

COMPETÊNCIA – PEDIDO IMPROCEDENTE. A definição da competência das 

Varas Especializadas em Direito Bancário faz-se, de modo expresso, pela 

indicação da matéria que lhe cabe e não pela atividade econômica das 

partes.” TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 83921/2009 - CLASSE CNJ - 

221 – COMARCA CAPITAL - Data de Julgamento: 02-9-2010 EXMO. SR. 

DES. MÁRCIO VIDAL) “CONFLITO DE COMPETÊNCIA - PROVIMENTO Nº 

004/2008/CM - VARAS ESPECIALIZADAS DE DIREITO BANCÁRIO – AÇÃO 

REVISIONAL DE CARTÃO DE CRÉDITO - DIREITO DE NATUREZA 

NITIDAMENTE FINANCEIRA - CONFLITO PROCEDENTE. A competência das 

varas especializadas de direito bancário se mede pela especialidade da 

matéria e não pela atividade econômica das partes.” (PRIMEIRA TURMA DE 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA Nº 110200/2009 - CLASSE CNJ - 221 – COMARCA 

CAPITAL - Data de Julgamento: 11-6-2010 - EXMO. SR. DES. ORLANDO DE 

ALMEIDA PERRI) 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. Publique-se. Intimem-se e cumpra-se. A/Cuiabá, 30 

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: 1011799-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA REGINA DE ALMEIDA (RÉU)

OSMANA RODRIGUES DE ALMEIDA (RÉU)

MIMOSO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS 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: 

1011799-87.2018.8.11.0041. AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A RÉU: 

MIMOSO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME, OSMANA RODRIGUES 

DE ALMEIDA, SONIA REGINA DE ALMEIDA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA 

Vistos etc. 1. Compulsando os autos observo que se encontram 

associados à diversas ações; quais sejam à ação de execução de nº 

1002334-54.2018, em trâmite perante a 3ª Vara Especializa da Direito 

Bancário desta Comarca e à ação monitória de nº 1010867-02.2018, em 

trâmite perante a 1ª Vara Especializa da Direito Bancário desta Comarca. 

Apesar de possuírem as mesmas partes, observo que as ações tratam de 

contratos diversos. Assim, determino que a Secretaria proceda à 

dissociação dos processos. 2. Citem-se os devedores para pagamento do 

débito, ou para opor embargos, no prazo de 15 dias, sob pena de o 

documento do crédito que instrui o pedido converter-se em título executivo 

judicial (artigo 702 do CPC). 3. Consigne-se do mandado que, no caso de 

pronto pagamento, ficará o devedor dispensado do pagamento de custas 

processuais. 4. Intime-se o Requerente para que deposite o comprovante 

do pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 5 (cinco) 

dias, para cumprimento do mandado. 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. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. M/Cuiabá, 30 de julho de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015339-17.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEIR GOMES PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1015339-17.2016.8.11.0041 Sentença Vistos etc. BV Financeira S/A – 

Crédito, Financiamento e Investimento propôs Ação de Busca e 

Apreensão em face de Valdeir Gomes Pereira, no entanto requereu 

desistência do feito junto ao ID 3255273. Em consequência, JULGO 

EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com fulcro no inciso VIII do 

artigo 485, do Código de Processo Civil. Eventuais custas remanescentes 

ficarão a cargo do requerente. Deixo de oficiar ao DETRAN, tendo em vista 

não haver nenhum ofício expedido por este juízo determinando a inclusão 

de restrição judicial àquele órgão (DETRAN). 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. A/Cuiabá, 30 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: 1007674-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP5835-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

S. M. EMPORIO DO ARQUITETO LTDA - ME (REQUERIDO)

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 n. 

1007674-13.2017.8.11.0041 Sentença Vistos etc.  Bradesco 

Administradora de Consórcios Ltda propôs Ação de Busca e Apreensão 

em face de Simone Moura Araujo Reyes ME, no entanto requereu 

desistência do feito junto ao ID 11159935, afirmando ter realizado 

composição amigável com a requerida, lhe sendo restituído o bem 

apreendido, conforme ID’s 11268024 e 11268025. Em consequência, 

JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com fulcro no inciso VIII 

do artigo 485, do Código de Processo Civil. Eventuais custas 

remanescentes ficarão a cargo do requerente. Deixo de oficiar à SERASA 

e ao DETRAN, tendo em vista não haver nenhum ofício expedido por este 

juízo determinando o apontamento da referida ação em seu cadastro 

(SERASA) nem a inclusão de restrição judicial àquele órgão (DETRAN). 

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. A/Cuiabá, 30 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: 1035931-48.2017.8.11.0041

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:

OSVALDO PINTO 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 n. 

1035931-48.2017.8.11.0041 Sentença Vistos etc.  Bradesco 

Administradora de Consórcios Ltda propôs Ação de Busca e Apreensão 

em face de Osvaldo Pinto da Silva, no entanto requereu desistência do 

feito junto ao ID 11780847, afirmando ter realizado composição amigável 

com o requerido, lhe sendo restituído o bem apreendido, conforme ID’s 

11891159 e 11891173. Em consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem 

resolução de mérito, com fulcro no inciso VIII do artigo 485, do Código de 

Processo Civil. Eventuais custas remanescentes ficarão a cargo do 

requerente. Deixo de oficiar à SERASA e ao DETRAN, tendo em vista não 

haver nenhum ofício expedido por este juízo determinando o apontamento 

da referida ação em seu cadastro (SERASA) nem a inclusão de restrição 

judicial àquele órgão (DETRAN). 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. A/Cuiabá, 30 de julho de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1023069-79.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WALTER ANTONIO 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 n. 

1023069-79.2016.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Cooperativa de Crédito 

de Livre Admissão de Associados Ouro Verde de Mato Grosso – Sicredi 

Ouro Verde MT ajuizou Ação Monitória em face de Walter Antonio da Silva, 

objetivando o recebimento de um crédito no valor de R$ 59.832,19 

(cinquenta e nove mil, oitocentos e trinta e dois reais e dezenove 

centavos), representados pelos contratos de: Cédula de Crédito bancário 

n. B359857 referente ao cheque especial e ao adiantamento à 

depositante, decorrente também do Cartão de Crédito de n. 

0000******9015604005, oriundos da conta corrente n. 20123-5 de 

titularidade do requerido. Acostou à inicial os documentos necessários. 

Requereu a expedição do competente mandado monitório e, não havendo 

pagamento, a sua conversão em procedimento executivo. Devidamente 

citado o requerido (ID 10995653), este permaneceu inerte, consoante 

certidão de ID 13860417. Ante o exposto, com fulcro no §2º do artigo 701, 

do Código de Processo Civil, converto o mandado inicial em mandado 

executivo, constituindo de pleno direito o título executivo, no valor de R$ 

59.832,19 (cinquenta e nove mil, oitocentos e trinta e dois reais e 

dezenove centavos), corrigido até dezembro/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. P. R. I. C. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. Transitada em julgado, intime-se o exequente a providenciar a 

memória atualizada do débito, para prosseguimento na forma executiva de 

cumprimento de sentença. A/Cuiabá, 30 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: 1019637-52.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ERICK MARTINS SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1019637-52.2016.8.11.0041 Sentença Vistos etc.  Bradesco 

Administradora de Consórcios Ltda, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ/MF sob n. 52.568.821/0001-22, com sede em Osasco/SP, 

por intermédio de seus advogados, ingressou perante este juízo com a 

presente Ação de Busca e Apreensão contra Erick Martins Silva, 

brasileiro, inscrito no CPF sob n. 073.536.741.80, residente e domiciliado 

nesta Capital, expondo e requerendo o que segue. Alega que o requerido 

integra um grupo/cota de consórcio n. 8516/036, administrado pelo 

requerente, e por força da contemplação do consórcio, firmou o contrato 

com garantia de alienação, tendo como garantia a alienação fiduciária do 

seguinte bem: Marca FIAT, Modelo PALIO WK ADVEN DUAL, Placa NUE 

1924, Ano de Fabricação/Modelo 2011/2012, Cor PRETA, Chassi 

9BD373165C5005210, renavam 348127421. No entanto, o requerido não 

cumpriu com o pagamento das prestações vencidas a partir de 

11/07/2016, 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. 911/69. Pugnando pelos meios regulares de prova, deu à causa o 

valor de R$ 39.037,33 (trinta e nove mil, trinta e sete reais e trinta e três 

centavos). A inicial veio instruída com os documentos necessários, dentre 

eles o contrato em que se funda o pedido, e também o instrumento de 

protesto pelo qual foi o requerido constituído em mora. Em decisão 

proferida junto ao ID 11953516 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 ID 12452959 e o requerido 

devidamente citado, certidão de ID 12452958. Embora devidamente citado, 

o requerido permaneceu silente, consoante certidão de ID 13874079. 

Vieram-me os autos conclusos para decisão. É o relatório. Fundamento e 

Decido. Cuida-se de “Ação de Busca e Apreensão”, fundada no Decreto 

Lei nº 911/69, ajuizada por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda 

contra Erick Martins Silva, acima qualificados, visando à apreensão do 

veículo objeto de garantia de alienação fiduciária, em face de 

descumprimento de cláusula contratual relativa ao pagamento das 

prestações ajustadas. Inicialmente, ressalto que apesar de devidamente 

citado para os termos da presente ação, o requerido deixou transcorrer o 

prazo de resposta e de purgação da mora, sendo assim declaro o 

requerido revel. Por isso, deve se submeter aos efeitos de sua inércia 

processual, entre os quais a presunção de veracidade dos fatos 

articulados pelo requerente, nos termos do art. 344 do CPC. Extrai-se dos 
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autos o desinteresse do requerido em saldar seu débito com o requerente, 

uma vez que não efetuou o pagamento do débito, e não há nos autos 

nenhuma peça de defesa. Por fim, com a documentação que instrui a 

inicial, destacando-se o Contrato de Alienação Fiduciária em Garantia de 

Bens Móveis (ID 3670675) e o instrumento de protesto de ID 6825074, 

demonstrou o requerente satisfatoriamente a materialidade da relação 

contratual entre as partes, bem ainda a constituição em mora do requerido. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação de 

Busca e Apreensão e, de consequência, confirmo a liminar concedida 

“initio litis”, consolidando em favor do requerente a posse e propriedade 

plena do veículo objeto do pedido. Condeno o requerido ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, os quais 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. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. A/Cuiabá, 30 de julho de 2.018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1031302-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

O. R. COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO 

LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO OAB - MT0009098A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1031302-31.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

REQUERIDO: O. R. COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAIS DE 

CONSTRUCAO LTDA - ME Sentença Vistos etc. Banco Bradesco 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 O. R. Comércio e Representações de Materiais de 

Construções Ltda ME, também devidamente qualificado, residente e 

domiciliado nesta Capital, expondo e requerendo o seguinte: Alega que as 

partes celebraram Cédula de Crédito Bancário de nº 3021898-5, na data 

de 19/09/2014, do seguinte bem: “VEÍCULO MARCA MERCEDES BENZ, 

MODELO ACCELO 1016, CHASSI 9BM979078ES023772, RENAVAM 

01021762374, PLACA QBM-8389, COR BRANCA, ANO 2014/2014”. No 

entanto, o requerido não cumpriu com o pagamento das prestações, com 

vencimento em 17/04/2017, 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$ 56.951,42 (cinquenta e seis mil 

novecentos e cinquenta e um reais e quarenta e dois centavos). A inicial 

veio instruída com documentos, dentre eles o contrato em que se funda o 

pedido junto ao ID 10203456, e também a notificação extrajudicial pela qual 

foi o requerido constituído em mora, ID 10203462. Em decisão proferida 

junto ao ID 10315613, 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 10866515. O requerido compareceu aos autos 

junto ao ID 10939316, 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 10939344. O Juízo deferiu em 

decisão junto ao ID 10995015, o pedido de purgação da mora e a 

restituição do bem, diante do comprovante de pagamento da totalidade da 

dívida, bem ainda, determinou a intimação do requerente para manifestar 

acerca do valor depositado. O bem foi restituído ao requerido, consoante 

auto de restituição ID 11042731. O autor manifestou junto ao ID 11225601, 

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 S/A contra O. R. Comércio e 

Representações de Materiais de Construções Ltda ME, 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 10939316. 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 junto ao ID 10203456, 

e também a notificação extrajudicial pela qual foi o requerido constituído 

em mora no ID 10203462, 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, 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 10315613. 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 petição 

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. Intime-se o banco requerente para 

informar os dados bancários do autorizado para proceder à expedição de 
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alvará de levantamento, consoante determina o artigo 10, parágrafo 5º da 

Resolução nº 15/2012/TP. Após, expeça-se alvará para levantamento do 

valor pago a título de purga da mora em favor do banco requerente, com 

os rendimentos. 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, 30 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): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 1163534 Nr: 37372-18.2016.811.0041

 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: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÍTALO GRIGGI FILHO, ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIO JOUBERT FÚRIO - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX VIEIRA PASSOS - 

OAB:OAB/MT 17.731, ALEXANDRE APOLONIO CALLEJAS - PROC 

ESTADO - OAB:, ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONÇA - 

OAB:OAB/MT 6.576, LUIZ EDUARDO DE FIGUEIREDO ROCHA E SILVA - 

PROCURADOR DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - OAB:8.834/MT, 

MARCUS ANTONIO DE SOUZA BRITO - OAB:14941/MT, ROGÉRIO LUIZ 

GALLO (PROC. ESTADO) - OAB:6.677/MT

 Diante do exposto, julgo procedentes os pedidos para, diante da flagrante 

inconstitucionalidade, declarar a nulidade dos atos administrativos 

editados pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso ao arrepio 

da Lei, que concederam ao requerido Ítalo Griggi Filho a indevida 

estabilidade excepcional no serviço público (Ato n.º 1.513/99); incorreto 

enquadramento ao cargo de “Oficial Legislativo” (Ato n.º 008/87); ilegal 

enquadramento no cargo de “Oficial de Apoio Legislativo” (Ato n.º 

279/MD/94); arbitrário enquadramento e efetivação no cargo de 

“Assistente de Apoio Legislativo” (Portaria n.º 141/02); indevido 

enquadramento no cargo de “Técnico Legislativo de Nível Médio” (Ato n.º 

584/03); como também, a nulidade dos subsequentes atos administrativos 

e todas as demais progressões, promoções e vantagens que 

beneficiaram o requerido ilegal e indevidamente. Condeno o requerido Ítalo 

Griggi Filho ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, 

deixando de condenar o Estado de Mato Grosso e Assembleia Legislativa 

de Mato Grosso, uma vez que são isentas. No tocante aos honorários 

advocatícios, deixo de fixá-los, pois incabíveis em ação civil pública 

movida pelo Ministério Público, seja ele vencedor ou vencido. Transitada 

em julgado a sentença, o Estado de Mato Grosso e a Assembleia 

Legislativa Estadual, deverão ser intimados, na pessoa de seus 

representantes legais para, no prazo de 15 (quinze) dias, interrompam o 

pagamento ao requerido Ítalo Griggi Filho, de qualquer remuneração, 

subsídio etc., provenientes e decorrentes dos Atos n.º 1.513/99; Ato n.º 

008/87; Ato n.º 279/MD/94; Portaria n.º 141/02; e Ato n.º 584/03, sob pena 

de incidirem, pessoalmente, em multa diária, no valor de R$5.000,00 (cinco 

mil reais). Comprovado o cumprimento da determinação acima, 

procedam-se as anotações necessárias e arquivem-se os 

autos.Decorrido o prazo supra sem qualquer manifestação, certifique-se e 

a b r a - s e  v i s t a  a o  r e p r e s e n t a n t e  d o  M i n i s t é r i o 

Público.Publique-se.Registre-se.Cumpra-se.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1013134-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. L. L. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER OAB - MT0012198A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON PAULINHO DA SILVA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Nº do processo: 

1013134-44.2018.8.11.0041 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono este 

processo para INTIMAR A PARTE AUTORA, por meio do seu Advogado, 

via Diário da Justiça Eletrônico, para, querendo, apresentar IMPUGNAÇÃO 

À CONTESTAÇÃO ofertada, TEMPESTIVAMENTE, nos autos, no prazo de 

15 dias. . CUIABÁ, 30 de julho de 2018 (assinado digitalmente) Katiúscia 

Marcelino Correia Gestora Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 136200 Nr: 204-61.1988.811.0041

 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: NDGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA MACIEL SOUTO DO 

NASCIMENTO - OAB:19.458-O, MÔNICA ALBERNAZ HORTENSI - 

OAB:16086-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em atenção ao pedido de fls.220/221, determino a EXPEDIÇÃO de alvará 

em favor da requerente Noêmia da Gama Albernaz, a fim de que, esta 

possa transferir a titularidade das ações existentes junto aos Bancos, 

Santander, Basa e do Brasil que, se encontram em nome do falecido 

Odenir Vandoni para si, ficando habilitada para pleno uso.

Outrossim, PROMOVA-SE a vinculação dos valores que, foram 

depositados (fls.206/209) à estes autos.

INTIME-SE a culta advogada da requerente, para que, em 05 (cinco) dias, 

apresente procuração, com poderes específicos para receber valores 

e/ou, informe os dados bancários da autora.

Após, EXPEÇA-SE alvará judicial para levantamento dos valores.

Com as providências, ARQUIVEM-SE os autos, independentemente de 

nova determinação.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 16 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 711336 Nr: 4380-77.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JBH, TBH, MBF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LHDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVANETE FATIMA DO AMARAL - 

OAB:OAB/MT 11.751, SILVIO SOARES DA SILVA JUNIOR - 

OAB:10119/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Douglas Wanderley 

Taques da Silva - OAB:16.583

 Vistos etc.

Intime-se o devedor, por meio de seu culto advogado, para que, comprove 

o pagamento do débito remanescente, em 15 (quinze) dias, no valor de R$ 

11.207,63 (onze mil duzentos e sete reais e sessenta e três centavos).

Ultrapassado prazo acima assinalado sem manifestação da parte ré, 

intime-se a parte exequente, por meio de seu culto advogado, para que, se 

manifeste, em 05 (cinco) dias, requerendo o que de direito, sob pena de 

extinção.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 09 de março de 2018.

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030631/7/2018 Página 203 de 442



 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 764119 Nr: 16746-17.2012.811.0041

 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: ABDS, GBDS, MEBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO PROENÇA - OAB:15.440 

MT, SÉRGIO MAURÍCIO CAPITULA - OAB:OAB/MT 14.538

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA SORDI TEIXEIRA 

MOSER - OAB:6.357/MT, CRISÁLIDA DOS SANTOS ALVES FEITOSA - 

OAB:15979, NAIRA NUNES DE OLIVEIRA ALTOÉ - OAB:13.662, Talita 

Patricia Moraes de Oliveira - OAB:19685, VANESSA ALVES CONTÓ - 

OAB:15.414/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para remetê-los à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de 

proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do seu Advogado, 

para comparecer em Juízo, no prazo de 05 (cinco) dias, para retirar os 

FORMAIS DE PARTILHA, sob pena de remessa dos autos ao Arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1160773 Nr: 36241-08.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO PROENÇA - 

OAB:15.440/MT, SÉRGIO MAURÍCIO CAPITULA - OAB:OAB/MT 14.538

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA ALVES CONTÓ - 

OAB:15.414/MT

 Certifico para os devidos fins que fora expedido formal de partilha nos 

autos principais e encontram-se aguardando retirada pela parte.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1160773 Nr: 36241-08.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO PROENÇA - 

OAB:15.440/MT, SÉRGIO MAURÍCIO CAPITULA - OAB:OAB/MT 14.538

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA ALVES CONTÓ - 

OAB:15.414/MT

 Código 1160773

Vistos etc.

 Primeiramente, CERTIFIQUE, a ilustre Gestora, acerca da eventual 

retificação do formal de partilha nos autos principais.

Na sequência, em sendo necessário, proceda-se a retificação do formal 

de partilha expedido, fazendo constar o nome dos filhos das partes, em 

nome dos quais será transferido o imóvel, consignando o usufruto, em 

favor da requerente, conforme determinado, a fim de possibilitar o 

cumprimento da obrigação, nos termos esclarecidos às fls. 75/77.

 Após a devida retificação, CONCEDO ao requerido o prazo improrrogável 

de 10 (dez) dias, para protocolar o pedido de transferência, perante o 

cartório, o qual deverá ser comprovado nestes autos.

Por derradeiro, SUSPENDO, por ora, os efeitos da decisão de fl. 66, no 

que tange à fixação de multa diária, a qual passará a ter incidência em não 

havendo cumprimento desta determinação.

 Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 18 de junho de 2018.

 Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1131755 Nr: 23773-12.2016.811.0041

 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: TP, DPB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CB, CDSB, CB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 11.646

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SILVA COSTA SALCI 

- OAB:22569/O

 CERTIFICO que, por determinação verbal do MM Juiz em Substituição 

Legal, a solenidade agendada para esta data, fica redesignada para o 

proximo dia 15 de setembro de 2016 às 16:00 horas, uma vez que, a 

magistradata titular desta Vara Judicial encontra-se de licença médica e, 

há conflito de horários com a pauta de audiências do magistrado em 

Substituição Legal.

2ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1025899-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. D. T. (EXEQUENTE)

R. F. T. D. C. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

W. A. D. C. (EXECUTADO)

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 S P A C H O  P r o c e s s o : 

1025899-81.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: RICHARD FELIPE TARGINO DA 

COSTA, FABIOLA DOLENCE TARGINO EXECUTADO: WENDELL AMORIM 

DA COSTA Vistos, Em primeiro lugar registro que o exequente já atingiu a 

maioridade. Por isso, não pode mais ser assistido e muito menos 

representado por sua genitora, a qual deverá ser excluída da relação 

processual. Decorrência disso, deve ele mesmo (credor) outorgar o 

instrumento de procuração; aliás, o que foi juntado com a inicial já estava 

irregular, porque sendo, na época, relativamente capaz, teria que assinar 

dito instrumento, assistido por sua mãe, pois não era mais caso de simples 

representação. Em segundo lugar, a emenda não atingiu a finalidade. Já foi 

dito que sob o rito do art. 528, § 7º do CPC são passível de execução 

apenas as três prestações imediatamente anteriores à distribuição da 

inicial, seguidas das que se vencerem no período. A cumulação dos dois 

ritos, incompatíveis, no mesmo processo, como pretende o exequente, é 

vedada expressamente pelo art. 780 do CPC. Ou apresenta memória de 

cálculo nos termos do art. 528, § 7º do CPC, ou opta pelo rito da penhora 

de bens, de toda a dívida, facultado, em outro processo, propor a 

execução/prisão. Portanto, determino seja novamente emendada a inicial, 

nos termos deste despacho, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1007035-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DILCINEIA DOS ANJOS (REQUERENTE)

SAMUEL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN DOMINGUES BARROS OAB - MT18538/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1007035-58.2018.8.11.0041; Valor causa: R$ 954,00; Tipo: Cível; Espécie: 

DIVÓRCIO CONSENSUAL (98)/[ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, 

Dissolução]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: DILCINEIA 

DOS ANJOS, SAMUEL DA SILVA Parte Ré: Vistos. JULGO PROCEDENTE o 

pedido de divórcio, para desconstituir o vínculo matrimonial havido entre os 

requerentes, e homologo o acordo constante nos autos, que passa a 

fazer parte integrante e indissociável desta sentença. Por fim, declaro 
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resolvido o mérito do processo, nos termos do art. 487, incisos I e III, “b”, 

do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, certifique-se, 

expeça-se o necessário, arquivando-se ao final com as cautelas de estilo. 

Defiro aos requerentes a gratuidade de Justiça. Cuiabá,MT, 21 de junho de 

2018. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1005208-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO FELISBINO SCHOLZE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA OAB - MT0011092A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GISLAINE COLMAN SOARES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005208-12.2018.8.11.0041. REQUERENTE: SERGIO FELISBINO SCHOLZE 

REQUERIDO: GISLAINE COLMAN SOARES Vistos. Defiro gratuidade da 

justiça, nos termos do art. 2º, parágrafo único da Lei 1060/50, com os 

acréscimos da Lei 10.317/01. Designo audiência de tentativa de 

conciliação para o dia 06 de setembro de 2018, às 14h30min, oportunidade 

em que as partes deverão apresentar prova de seu estado civil, ou seja, 

certidão de nascimento ou casamento, demonstrando assim a imediata 

inexistência de impedimento ao reconhecimento judicial da pretendida 

união estável (Código Civil, art. 1.723, § 1º). Se não houver acordo, a 

requerida terá, a partir daquela data, o prazo de 15 (quinze) dias para 

oferecer resposta à ação, por intermédio de advogado, sob pena de 

revelia. Coite-se. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1009904-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. P. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO BRUNO CAMACHO DE ABREU OAB - MT0018215A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

S. M. S. C. (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 : 

1009904-91.2018.8.11.0041. AUTOR: LAERTE PINHEDO RÉU: SANDRA 

MARIA SOARES COELHO Vistos. Acolho a emenda constante de Id. 

13775154. No que se refere ao requerimento de antecipação de tutela, 

entendo que a questão precisa ser melhor analisada, após o contraditório, 

porque não há informação suficiente que permita ao juízo aferir os 

requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil. Com essas 

considerações, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela. Designo 

audiência de tentativa de conciliação, para o dia 06 de setembro de 2018, 

às 14h00min. Se não houver acordo, a requerida 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-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1016695-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES OAB - SP228603-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F. M. F. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1016695-76.2018.8.11.0041. AUTOR: MONIA DOMINGOS DA SILVA RÉU: 

FOUAD MOUNIF FARES 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 

os infantes, defiro os alimentos provisórios aos filhos menores Fauze 

Mounif Domingos Fares e Julia Enesia Domingos Fares, que arbitro, por 

ora, em 01 (um) salário mínimo, sendo a metade para cada criança, 

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 11 de setembro de 2018, às 16h30min. 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009646-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE CECON OAB - SC30360 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

B. A. D. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1009646-81.2018.8.11.0041. AUTOR: ALCIDES DA SILVA RÉU: BRUNO 

ANTAO DA SILVA Vistos, Trata-se de Ação de Exoneração de Alimentos 

proposta por Bruno Antão da Silva em desfavor de Alcides da Silva. A 

demanda fora proposta perante o Juízo da Comarca de Chapecó/SC, 

entretanto, considerando que o requerido reside em Cuiabá-MT, ou seja, 

nesta capital, foi argüída exceção de incompetência, acolhida por aquele 

douto Juízo, em decisão interlocutória (Id. 12671005), e determinou a 

remessa a esta Comarca, calhando a distribuição para esta Vara. 

Portanto, recebo os autos, visando que o processo caminhe rumo à sua 

finalidade, e registro que este é o meu primeiro despacho nos autos. 

Defiro o pedido de gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 e art. 99, 

parágrafo 2º, do Código de Processo Civil. No que se refere ao 

requerimento de antecipação de tutela, entendo que a questão precisa ser 

melhor analisada, após o contraditório, porque não há informação 

suficiente que permita ao juízo aferir os requisitos do art. 300 do Código de 

Processo Civil. Com essas considerações, indefiro a antecipação dos 

efeitos da tutela. Designo audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

11 de setembro de 2018, às 13h30min. 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. 

Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1006986-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. M. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTACIO CHAVES DE SOUZA OAB - MT0019825A (ADVOGADO)

CAIO ALEXANDRE OJEDA DA SILVA OAB - MT19856/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D. R. R. C. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DILCEU ROBERTO RODRIGUES CARDOSO OAB - MT0003626A 

(ADVOGADO)

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 : 

1006986-51.2017.8.11.0041. REQUERENTE: ANGELA MARQUES 

CARDOSO REQUERIDO: DILCEU ROBERTO RODRIGUES CARDOSO Vistos. 

As partes possuem legitimidade para figurar, cada uma, em seu respectivo 

polo processual e estão devidamente representadas por profissionais 

habilitados a postular em Juízo. Por meio da presente ação, a requerente 

busca a decretação do divórcio, a fixação de alimentos a si, a partilha dos 

bens, e a alteração do seu nome para o de solteira. Na decisão inicial (ID 
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n. 9149885), foi fixada a verba alimentar à autora, no importe de 03 (três) 

salários mínimos mensais e designada audiência de tentativa de 

conciliação, que não teve acordo, ante a manifestação expressa do 

demandado, pelo desinteresse em conciliar. Na movimentação de ID n. 

9771359, o requerido apresentou contestação, e em apertada síntese, diz 

que concorda plenamente com o divórcio, mas rechaça o pedido de 

partilha, por considerar que não houve esforço em comum, e sim dele, de 

forma isolada, na aquisição do patrimônio amealhado durante o 

casamento. A requerente apresentou sua impugnação (ID n. 10130475), 

oportunidade em que informou conta bancária para o depósito da verba 

alimentar. Em seguida, pleiteou pela antecipação de tutela, a fim de que 

fosse decretado o divórcio, voltando a usar o nome de solteira, e 

apresentou documentos. É o necessário à análise e decisão. No que diz 

respeito ao divórcio, além de ser direito potestativo, que independe da 

concordância da outra parte, constata-se em sede de contestação, que o 

requerido se diz de pleno acordo com sua decretação. Assim, em sede de 

liminar, julgo antecipadamente parte do mérito desta demanda, e decreto o 

divórcio entre as partes, nos termos do artigo 356, II, do Código de 

Processo Civil. A requerente voltará a usar o nome de solteira. Após 

preclusão desta decisão antecipatória, certifique-se e expeça-se o 

mandado de averbação. O feito seguirá para análise da verba alimentar e 

partilha de bens. Não há arguição de preliminares, como também não há 

irregularidades a sanar. Defiro a produção de provas orais requeridas 

pelas partes, consistentes em seus depoimentos pessoais e de suas 

testemunhas. Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento 

para o dia 20 de setembro de 2018, às 13h:30min. O rol de testemunhas 

deverá ser apresentado no prazo de 10 (dez) dias, nos termos de artigo 

357, § 4º, do Código de Processo Civil. Cada parte deverá comparecer 

com seu Advogado e suas testemunhas. Cabe ao advogado informar ou 

intimar a testemunha por ele arrolada, do dia, da hora e do local da 

audiência designada (CPC, art. 455). Intime-se o requerido, para, 

querendo, manifestar sobre os documentos aportados em conjunto com a 

impugnação, no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1006986-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. M. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTACIO CHAVES DE SOUZA OAB - MT0019825A (ADVOGADO)

CAIO ALEXANDRE OJEDA DA SILVA OAB - MT19856/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D. R. R. C. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DILCEU ROBERTO RODRIGUES CARDOSO OAB - MT0003626A 

(ADVOGADO)

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 : 

1006986-51.2017.8.11.0041. REQUERENTE: ANGELA MARQUES 

CARDOSO REQUERIDO: DILCEU ROBERTO RODRIGUES CARDOSO Vistos. 

As partes possuem legitimidade para figurar, cada uma, em seu respectivo 

polo processual e estão devidamente representadas por profissionais 

habilitados a postular em Juízo. Por meio da presente ação, a requerente 

busca a decretação do divórcio, a fixação de alimentos a si, a partilha dos 

bens, e a alteração do seu nome para o de solteira. Na decisão inicial (ID 

n. 9149885), foi fixada a verba alimentar à autora, no importe de 03 (três) 

salários mínimos mensais e designada audiência de tentativa de 

conciliação, que não teve acordo, ante a manifestação expressa do 

demandado, pelo desinteresse em conciliar. Na movimentação de ID n. 

9771359, o requerido apresentou contestação, e em apertada síntese, diz 

que concorda plenamente com o divórcio, mas rechaça o pedido de 

partilha, por considerar que não houve esforço em comum, e sim dele, de 

forma isolada, na aquisição do patrimônio amealhado durante o 

casamento. A requerente apresentou sua impugnação (ID n. 10130475), 

oportunidade em que informou conta bancária para o depósito da verba 

alimentar. Em seguida, pleiteou pela antecipação de tutela, a fim de que 

fosse decretado o divórcio, voltando a usar o nome de solteira, e 

apresentou documentos. É o necessário à análise e decisão. No que diz 

respeito ao divórcio, além de ser direito potestativo, que independe da 

concordância da outra parte, constata-se em sede de contestação, que o 

requerido se diz de pleno acordo com sua decretação. Assim, em sede de 

liminar, julgo antecipadamente parte do mérito desta demanda, e decreto o 

divórcio entre as partes, nos termos do artigo 356, II, do Código de 

Processo Civil. A requerente voltará a usar o nome de solteira. Após 

preclusão desta decisão antecipatória, certifique-se e expeça-se o 

mandado de averbação. O feito seguirá para análise da verba alimentar e 

partilha de bens. Não há arguição de preliminares, como também não há 

irregularidades a sanar. Defiro a produção de provas orais requeridas 

pelas partes, consistentes em seus depoimentos pessoais e de suas 

testemunhas. Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento 

para o dia 20 de setembro de 2018, às 13h:30min. O rol de testemunhas 

deverá ser apresentado no prazo de 10 (dez) dias, nos termos de artigo 

357, § 4º, do Código de Processo Civil. Cada parte deverá comparecer 

com seu Advogado e suas testemunhas. Cabe ao advogado informar ou 

intimar a testemunha por ele arrolada, do dia, da hora e do local da 

audiência designada (CPC, art. 455). Intime-se o requerido, para, 

querendo, manifestar sobre os documentos aportados em conjunto com a 

impugnação, no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1067158 Nr: 54121-47.2015.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONILDE DA SILVA, ROBSON MARCELLO DA SILVA, 

LUCIANI CRISTINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MAURICIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AUGUSTA DE CAMARGO 

- OAB:10024

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual, impulsiono o presente feito para 

intimar a inventariante a dar prosseguimento ao feito, dentro do prazo de 

15 dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 263343 Nr: 21946-15.2006.811.0041

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CCLB, ELP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GQDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:6.486-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO AUGUSTO 

FAGUNDES TEIXEIRA - OAB:11363

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) NAURA NÉDIA LEITE 

DE OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 21946-15.2006.811.0041, 

Protocolo 263343, 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.: 956557 Nr: 3338-51.2015.811.0041

 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: JDSL, MLDCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DINEY LEITE DA COSTA - 

OAB:21.352/MT, HOMERO HUMBERTO MARCHERZAN AUZANI - 

OAB:6624/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DINEY LEITE DA 

COSTA, para devolução dos autos nº 3338-51.2015.811.0041, Protocolo 

956557, 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.: 110324 Nr: 10270-51.1998.811.0041

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030631/7/2018 Página 206 de 442



 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: JANETH TEIXEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISEU FRANCISCO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CRISTINA PEREIRA DE 

SOUZA VIDAL - OAB:5.815-B/MT, PAULA TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:15232, RICARDO VIDAL - OAB:2.679/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GLAZIANE TEIXEIRA 

DA SILVA, para devolução dos autos nº 10270-51.1998.811.0041, 

Protocolo 110324, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1093582 Nr: 7766-42.2016.811.0041

 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: LADL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KDSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE SANTOS DOS ANJOS - 

OAB:18.378

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual e da CNGC/2017, impulsiono os 

autos para fins de intimar a parte requerente a se manifestar acerca da 

devolução da Carta Precatória, bem como manifeste acerca do Laudo 

acostado aos autos, dentro do prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 892155 Nr: 24659-79.2014.811.0041

 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: RMDFA, RDCDCFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO MORO BASSIL 

DOWER - OAB:, RUTH AIARDES - OAB:15.463/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual, impulsiono os autos para fins de 

intimar a parte requerente a se manifestar acerca da devolução do 

mandado de citação acostado aos autos, dentro do prazo legal de 15 dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 875755 Nr: 13929-09.2014.811.0041

 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: PAHC, HDPH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ROBERTO GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:10168/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FRANK ANTONIO 

DA SILVA, para devolução dos autos nº 13929-09.2014.811.0041, 

Protocolo 875755, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 400912 Nr: 33687-47.2009.811.0041

 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: RMDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NPDAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ANGÉLICA SILVA DA 

COSTA ZANATA - OAB:13.335/MT, RICARDO JOAO ZANATA - 

OAB:8360

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Raquel Cristina Rockenbach 

Bleich - OAB:7655/MT

 Nos termos da legislação processual, impulsiono o presente feito para 

intimar a exequente a manifestar dentro do prazo de 15 dias.

Citação

Citação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1010584-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. P. R. (EXEQUENTE)

K. A. P. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. A. C. R. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO JUSTIÇA 

GRATUITA – ZONA 02 EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ 

Sergio Valério NÚMERO DO PROCESSO: 1010584-76.2018.8.11.0041- PJE 

ESPÉCIE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA VALOR DOS ALIMENTOS EM 

ATRASO: R$ 71,76 (setenta e um reais e setenta e seis centavos), mais 

as parcelas que vencerem no curso deste processo. EXEQUENTE: A.P.R. 

assistida pela Senhora KELLY ALVES PINHEIRO ADVOGADO DA PARTE 

CREDORA: DEFENSORIA PÚBLICA EXECUTADO: ALICIO ANGELO 

CATARINORONDON, brasileiro, portador da C.I. RG n.°0826901-7 SSP/MT, 

inscrito no CPF/MF n.° 876.316.281-49, filho de Alicio da Costa Rondon e 

Benedita Catarina Brandão Rondon, residente e domiciliado na Avenida 

Brasil, n°. 1720, Bairro Verdão, telefone: (65) 99941-4455, em Cuiabá-MT. 

FINALIDADE: CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA, acima 

qualificada, de conformidade com o despacho ao final transcrito e com a 

petição inicial, cuja cópia segue anexa, para pagar o débito no prazo de 15 

(quinze) dias, acrescido de custas, sob pena de multa de 10% (dez por 

cento) sobre o valor do débito e protesto da dívida. Em caso pagamento 

voluntário, no prazo assinalado. Em caso de pagamento parcial, a multa e 

a verba honorária incidirão sobre o valor remanescente da dívida. 

Querendo, o executado poderá oferecer impugnação, no prazo de 15 

(quinze) dias (CPC, art. 525, caput e § 1º). DECISÃO/DESPACHO: “Vistos. 

1. Defiro o pedido de gratuidade processual, nos termos da Lei 1.060/50 e 

arts. 98 e 99, § 2º, do Código de Processo Civil. 2. Nos termos do art. 523 

do novo Código de Processo Civil, cite-se para pagar o débito no prazo de 

15 (quinze) dias, acrescido de custas, sob pena de multa de 10% (dez por 

cento) sobre o valor do débito e protesto da dívida. 3. Em caso pagamento 

voluntário, no prazo assinalado, fixo honorários advocatícios de 10 % 

(dez por cento). 4. Em caso de pagamento parcial, a multa e a verba 

honorária incidirão sobre o valor remanescente da dívida. 5. Querendo, o 

executado poderá oferecer impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias 

(CPC, art. 525, caput e § 1º). 6. Decorrido o prazo assinalado sem 

manifestação do executado, dê-se vista dos autos à parte exequente para 

que indique bens à penhora ou postule o que entender de direito. Cite-se. 

Intimem-se. Cumpra-se”. Cuiabá - MT, 30 de julho de 2018. Mirelli Silva 

Gestora Judiciária Autorizada pelo Provimento n° 56/2007-CGJ Sede do 

juízo e Informações: Rua Des. Milton Figueiredo Ferreira Mendes, Sn - D 

Bairro: Centro Político Administrativo Cidade: Cuiabá-MT Cep:78049905, 

Fone: (65) 3648-6001/ 6002.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033835-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDISON MONTEIRO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONILDO GOMES CAMPOS OAB - MT3302/O (ADVOGADO)

ROGERIO PERES BANDEIRA OAB - MT0017523A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA HELENA ROCHA BITENCOURT (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  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1033835-60.2017.8.11.0041. AUTOR: EDISON MONTEIRO DE OLIVEIRA 

RÉU: MARIA HELENA ROCHA BITENCOURT Visto. Cuida-se de processo 

em que a parte autora, qualificada nos autos, postulou a homologação de 
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desistência da ação. É o breve relatório. D E C I D O. HOMOLOGO o pedido 

de desistência da ação e declaro extinto o processo, nos termos do art. 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas, uma vez que foi 

deferida a gratuidade processual. Transitada em julgado, certifique-se e 

arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 27.7.2018. Sergio 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000006-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA BORGES DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS SOARES DA COSTA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ SENTENÇA Processo n. 

1000006-54.2018.8.11.0041 Visto. Lucia Borges de Andrade propôs Ação 

de Inventário em razão da morte de Elias Soares da Costa declarando, em 

suma, que o falecido não deixou bens a serem inventariados, entretanto, 

afirma que a ação é necessária a nomeação da requerente como 

inventariante para regularização da representação processual em outros 

processos, nos quais postula o recebimento de seguro DPVAT e 

indenização contra o Estado de Mato Grosso (id. 13438261). É o breve 

relatório. D E C I D O. Cuida-se de ação de inventário proposta em razão 

da morte de Elias Soares da Costa, cuja certidão de óbito informa que não 

deixou bens a inventariar e foi aforada apenas com o propósito de 

regularização de representação processual em outras ações que tramitam 

nesta Comarca. Nesta senda, importa observar que por “espólio” 

define-se “a soma ou a totalidade de bens deixados por uma pessoa, após 

sua morte.” (De Plácido e Silva. Vocabulário Jurídico, 11ª ed., 1991, p. 

198), de modo que, é correto afirmar que inexistindo acervo hereditário 

também não existirá o espólio. Inexistindo espólio, é desarrazoada a 

propositura de ação de inventário para mera nomeação de inventariante, 

visando representar o falecido, uma vez que falecendo uma das partes da 

ação, dar-se-á a sucessão processual pelo espólio ou por seus 

sucessores, nos termos do art. 110 do Código de Processo Civil. 

Outrossim, a nomeação de inventariante somente deve ocorrer quando 

houver espólio a administrar, devendo, portanto, o art. 75, inciso VII, do 

Código de Processo Civil de 2015, que é taxativo ao prever que o 

inventariante é representante do espólio e não do de cujus. Assim, 

inexistindo espólio, a representação do falecido e não cabe ao 

inventariante, mas aos seus sucessores que igualmente a legitimidade 

processual para representar o falecido. Neste sentido: "Não se trata de 

sucessão processual, mas de ajuizamento de demanda pelos próprios 

herdeiros e sucessores do falecido. Ante o princípio da saisine (artigo 

1784 do Código Civil, correspondente ao artigo 1.572 do Código Civil de 

1916), com a morte da titular do direito, houve a transmissão, imediata e 

automática, da posse e domínio dos bens e dos direitos aos herdeiros, 

independentemente de inventário ou partilha. No caso dos autos, 

inexistindo notícia acerca da abertura e trâmite de inventário, não há óbice 

para que os herdeiros pleiteiem, atuando todos conjuntamente, o direito 

aos reajustes da caderneta de poupança feitos a menor. Saliente-se, 

neste ponto, que o inventário apenas é imprescindível quando o falecido 

houver deixado bens a inventariar, bem assim nas hipóteses 

expressamente mencionadas em lei. Recurso especial conhecido em parte 

e, nesta extensão provido, a fim de anular o acórdão e a sentença, 

declarar que os herdeiros do falecido Pedro Ganho são parte legítima para 

pleitearem, em conjunto, a correção dos expurgos inflacionários, e 

determinar o retorno dos autos à origem para o prosseguimento da ação." 

(REsp 1355479/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado 

em 24/03/2015, DJe 20/05/2015 -Grifado) RECURSO ESPECIAL - AÇÃO 

REIVINDICATÓRIA - ESPÓLIO - REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - 

INVENTARIANTE - ENCERRAMENTO DO INVENTÁRIO - HABITAÇÃO DOS 

HERDEIROS - REGULARIZAÇÃO - NECESSIDADE - PRINCÍPIOS DA 

ECONOMIA PROCESSUAL E CELERIDADE - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - 

RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. I - Encerrado o inventário, com a 

homologação da partilha, esgota-se a legitimidade do espólio, momento em 

que finda a representação conferida ao inventariante pelo artigo 12, V, do 

Código de Processo Civil. II - Dessa forma, é necessário que o Juiz 

possibilite, aos herdeiros, sua habilitação, em prazo razoável, para fins de 

regularização da substituição processual, por força dos princípios da 

celeridade e da economia processual. III - Recurso especial improvido. 

(STJ – Resp 1162398/SP, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 20/09/2011, DJe 29/09/2011) Conclui-se, portanto, que 

inexistindo inventário, a pessoa falecida deve ser representada por seus 

sucessores, conforme previsão estampada no Código de Processo Civil, 

em dispositivos que ratificam a legitimidade processual dos sucessores 

para representar o falecido, titular do direito. Não bastassem os 

fundamentos até aqui apresentados, ressalta-se, ainda, que a 

desnecessidade de eleição de inventariante ao espólio para mera 

regularização de representação processual está sedimentada nos 

Tribunais, conforme evidencia a jurisprudência: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. ESPÓLIO REPRESENTADO POR 

TODOS OS HERDEIROS. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE 

INVENTÁRIO. "Considera-se regular a representação ativa do espólio 

quando a viúva e todos os herdeiros se habilitam pessoalmente em juízo, 

independentemente de nomeação de inventariante quando o inventário já 

tenha se encerrado ou não exista." (STJ - REsp 554.529/PR - Rel. Min. 

Eliana Calmon - Segunda Turma - j. 21.06.2005 - DJ 15.08.2005) RECURSO 

PROVIDO. (TJ-PR - AI: 8743426 PR 874342-6 (Acórdão), Relator: Shiroshi 

Yendo, Data de Julgamento: 04/04/2012, 16ª Câmara Cível) (...) 3. Os 

herdeiros são partes legítimas para pleitearem direitos transmissíveis, pelo 

de cujus, até que, inaugurado o inventário, um deles assuma a 

inventariança. 4. Ressoa injusto que o direito fique relegado à deriva, por 

força de mera formalidade, havendo titulares aos quais correspondem, 

meios judiciais de tutela dos direitos transmissíveis mortis causa. (STJ. 

RMS 15.377/RN, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

02/12/2003, DJ 16/02/2004, p. 203) PROCESSUAL CIVIL – EMPRÉSTIMO 

COMPULSÓRIO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – MORTE DO TITULAR DO 

DIREITO – REPRESENTAÇÃO DO ESPÓLIO EM JUÍZO – LEI 6.858/80. 1. A 

Lei 6.858/80, ao exigir a apresentação da certidão de habilitação dos 

herdeiros na Previdência Social para pleitear levantamento de valores não 

recebidos em vida pelo de cujus, somente se aplica à via administrativa. 2. 

Considera-se regular a representação ativa do espólio quando a viúva e 

todos os herdeiros se habilitam pessoalmente em juízo, 

independentemente de nomeação de inventariante quando o inventário já 

tenha se encerrado ou não exista. 3. Recurso especial improvido. (REsp 

554.529/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 

21/06/2005, DJ 15/08/2005, p. 242) ESPÓLIO. PÓLO PASSIVO DA 

DEMANDA. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE INVENTÁRIO. IRREGULARIDADE 

DE REPRESENTAÇÃO. NULIDADE DO PROCESSADO. A inexistência de 

abertura de inventário não pode constituir entrave ao exercício do direito 

de ação por parte da autora (art. 5º, XXXV, da Constituição Federal). Caso 

contrário, seria muito fácil que o cônjuge supérstite e/ou herdeiros de 

empregador deixassem de providenciar a nomeação de inventariante para 

o espólio objetivando, quiçá, se beneficiarem do curso do prazo 

prescricional do direito de ação de créditos trabalhistas, ou até mesmo de 

se esquivarem de responder a ações intentadas contra a universalidade 

dos bens pertencentes ao de cujus. Nesse contexto, no caso em exame, 

apresentando-se nos autos o ora recorrente como herdeiro (terceiro 

interessado), e não como inventariante, impõe-se a decretação ex officio 

da nulidade do processado, inclusive da sentença (art. 47 do CPC), por 

vício atinente à inexistência de regularidade processual do espólio, com a 

remessa dos autos à origem, determinando-se a notificação de todos os 

herdeiros que o representarão até quando for oficialmente designada a 

pessoa do inventariante e, ainda, a reabertura da instrução processual 

(art. 12, V, § 1º do CPC). Prejudicado o exame do apelo do terceiro 

interessado. (TRTMT - RO(Rs) 01123.2011.006.23.00-1, Julgado em: 

17/10/2012, Publicado em: 19/10/2012, Relator: BEATRIZ THEODORO) 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO 

ORDINÁRIA. LEGITIMAÇÃO ATIVA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À 

INICIAL. DECISÃO REFORMADA. INEXISTÊNCIA DE INVENTARIO ABERTO. 

PÓLO ATIVO A SER FORMADO PELA SUCESSÃO, REPRESENTADA 

PELOS HERDEIROS. Inexistente inventário aberto, a legitimidade para 

figurar no processo é da sucessão, na ordem da lei civil. Após a abertura 

do inventário, até a partilha, a legitimidade é do espólio, representado pelo 

inventariante. Hipótese em que se apresenta flagrante a legitimidade da 

sucessão, representada pelos herdeiros, ante a inexistência de inventário 

aberto. RECURSO PROVIDO. UNÂNIME. (TJRS. Agravo de Instrumento Nº 

70047566922, Décima Oitava Câmara Cível, Relator: Pedro Celso Dal Pra, 

Julgado em 19/04/2012) O espólio deve ser representado em juízo, ativa e 
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passivamente, pelo seu inventariante (art. 12, V, do CPC). Inexistindo 

inventário, a representação deve ocorrer pelo conjunto de herdeiros. 

NEGADO SEGUIMENTO À APELAÇÃO. (TJRS. Apelação Cível Nº 

70035342948, Segunda Câmara Especial Cível, Relator: Marco Antonio 

Angelo, Julgado em 20/12/2011). É parte legítima para pleitear as 

diferenças de correção monetária de poupança mantidas por correntista já 

falecido, o seu espólio, ou, na ausência de abertura de inventário, todos 

os herdeiros em conjunto. (TJMG. Apelação Cível 1.0133.07.036680-1/001, 

Rel. Des.(a) Heloisa Combat, 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

03/02/2009, publicação da súmula em 20/02/2009) Em suma, o ajuizamento 

de ação de inventário apenas para regularizar a representação 

processual em outro processo não é juridicamente razoável e, por isso, 

não encontra esteio na jurisprudência pátria. Além disso, por força do 

disposto no art. 794 do Código Civil, o seguro DPVAT não se submente à 

partilha, motivo pelo qual não pode figurar como objeto em ação de 

inventário. Nesse sentido: "APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO – PRETENSÃO JULGADA PROCEDENTE – 

ALEGAÇÃO DE A REQUERENTE NÃO SER A ÚNICA HERDEIRA – 

DESNECESSIDADE QUE O BENEFICIÁRIO DO SEGURO DPVAT SEJA 

SUCESSOR OU HERDEIRO – ART. 794 DO CÓDIGO CIVIL - SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para o recebimento de seguro 

obrigatório, decorrente de acidente de trânsito, não se exige da parte 

requerente a condição de herdeiro ou sucessor, uma vez que o seguro 

obrigatório DPVAT não se submete à partilha por herança, consoante 

disposição do art. 794 do Código Civil." (Ap 24565/2011, DES. ORLANDO 

DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

09/05/2012, Publicado no DJE 16/05/2012) Logo, por tudo o que foi 

exposto, conclui-se que inexiste interesse processual para o pedido de 

inventário com o mero propósito regularizar representação processual em 

outro processo, visto que o espólio, quando existir, deve ser representado 

pelo inventariante, porém, inexistindo espólio, a representação deve se 

dar por seus sucessores, nos termos do art. 110 do Código de Processo 

Civil, por meio da habilitação nos próprios autos (CPC, art. 687). Exigir o 

contrário infringe os princípios da razoabilidade, efetividade, do devido 

processo legal e do direito de ação, previstos na Constituição Federal. 

Enfim, a propositura da presente demanda, com o objetivo de suprir 

formalidade processual de outra, configura contrassenso que não se 

amolda, e nunca se amoldará, à realidade do direito e da justiça, uma vez 

que: “A exigência de inventário negativo para fins de representação 

processual representa a imposição de grave ônus à parte, além de um 

d e s p e r d í c i o  d e  j u r i s d i ç ã o . ”  ( T R F - 3  -  A C :  1 8 4 3 7  S P 

0018437-54.2010.4.03.6100, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ 

LUNARDELLI, Data de Julgamento: 07/05/2013, PRIMEIRA TURMA) Pelas 

razões expostas nesta sentença, concluo que inexiste interesse 

processual para o pedido de abertura de inventário, o que impõe que o 

processo seja extinto sem apreciação do mérito. Em face do exposto, 

DECLARO a ação carente de interesse processual, razão pela qual 

INDEFIRO a petição inicial, nos termos do art. 330, inciso III, do Novo Código 

de Processo Civil. Por fim, DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso I, do Novo Código 

de Processo Civil. DEFIRO a gratuidade de Justiça. Transitada em julgado, 

certifique-se e arquive-se, mediante baixa na distribuição. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 27 de julho de 2018. Sergio Valério Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1022438-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVANI DE SOUZA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUDIMILA ALMEIDA PEREIRA DE SENA OAB - MT0012067S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

edjairson da silva ferreira (REQUERIDO)

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  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1022438-04.2017.8.11.0041. REQUERENTE: IVANI DE SOUZA FERREIRA 

REQUERIDO: EDJAIRSON DA SILVA FERREIRA Visto. Cuida-se de 

processo em que a parte autora, qualificada nos autos, postulou a 

homologação de desistência da ação (id. 10515151). É o breve relatório. D 

E C I D O. HOMOLOGO o pedido de desistência da ação e declaro extinto o 

processo, nos termos do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 

Revogo a liminar concedida nos autos. Transitada em julgado, certifique-se 

e arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 27.7.2018. Sergio 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1006404-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI BATISTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON JORGE BASILIO DE OLIVEIRA OAB - MT0014849A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAYCON JUNIOR BATISTA DOS SANTOS (INTERESSADO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ SENTENÇA Processo n. 

1006404-17.2018.8.11.0041 Visto. Sirlei Batista dos Santos propôs Ação 

de Alvará para que fosse autorizado o levantamento de verbas 

rescisórias trabalhistas, saldo depositado em contas bancárias e em conta 

vinculada de FGTS de titularidade de seu filho Maycon Junior Batista dos 

Santos, falecido em 31.10.2013. É o breve relatório. D E C I D O. Conforme 

informações obtidas via sistema BACENJUD (id. 14055741), o falecido não 

possuía saldo depositado em contas bancárias. Quanto ao saldo 

depositado em conta vinculada de FGTS e verbas rescisórias trabalhistas 

podem ser levantado por meio de alvará, nos termos da Lei n. 6.858/1980, 

independentemente de ação de inventário ou limite de valores. Por fim, 

importa observar que a requerente comprovou ser a única herdeira do 

falecido (id. 12216180). Em face do exposto, nos termos do art. 1º da Lei 

nº 6.858/80, estando satisfeitas as exigências legais, JULGO 

PROCEDENTE o pedido para autorizar o requerente efetuar o levantamento 

das verbas rescisórias trabalhistas e do saldo da conta vinculada de 

FGTS de titularidade de Maycon Junior Batista dos Santos. Transitada em 

julgado, certifique-se, expeça-se o alvará e arquive-se. Justiça gratuita. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 27.7.2018. Sergio Valério Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1011208-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAYNA GOMES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONYKA FORTES OAB - MT24111/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS FERNANDES DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ SENTENÇA Processo n. 

1011208-28.2018.8.11.0041. AUTOR: THAYNA GOMES DA SILVA RÉU: 

LUIZ CARLOS FERNANDES DA SILVA Visto. Cuida-se de “Ação Revisional 

de Alimentos”, proposta por Thainá Gomes da Silva em face do Espólio de 

Luiz Carlos Fernandes da Silva, seu genitor, que faleceu em 20.8.2017, na 

qual foi determinada a emenda da petição inicial na decisão proferida com 

id. 13498896. Contudo, na certidão exarada com id. 14320302, foi 

certificado o decurso de prazo sem que a inicial fosse emendada. É o 

relatório. DECIDO. Considerando que a inicial não foi emendada, a extinção 

do processo é medida que se impõe, independentemente da intimação 

prevista no art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil, conforme dispõe a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “Art. 284: 6ª. “A 

determinação de que se emende a inicial em dez dias far-se-á ao autor, 

por seu advogado, não incidindo o disposto no art. 267, § 1º, do CPC” 

(STJ-3ª T., REsp 80.500-SP, rel. Min. Eduardo Ribeiro, j. 21.11.97, não 

conheceram, v.u., DJU 16.2.97, p. 86) “sendo desnecessária a intimação 

pessoal, só aplicável às hipósteses dos incisos II e III do art. 267 do CPC” 

(STJ-5ª T., REsp 392.519-SC, rel. Min. Edson Vidigal, j. 19.3.02, negaram 

provimento, v.u., DJU 22.4.02, p. 245). No mesmo sentido: STJ-5ª T., REsp 

392.519-SC, rel. Min. Edson Vidigal, j. 19.3.02, negaram provimento, v.u., 

DJU 22.4.02, p. 245; JTJ 214/138.” (Theotonio Negrão e José Roberto F. 

Gouvêa in Código de Processo Civil, 38ª ed. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 

405). Em face do exposto, com fulcro no art. 330, inciso II, do Código de 

Processo Civil, INDEFIRO a inicial e, por conseguinte, nos termos do art. 
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485, inciso I, do mesmo Código, DECLARO extinto o processo sem 

resolução de mérito. Justiça gratuita. Transitada em julgado, certifique-se e 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 27.7.2018. Sergio 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024561-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUCIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLY SOUZA FARIA OAB - MT7529/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RUTE DE SOUZA (REQUERIDO)

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  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1024561-72.2017.8.11.0041. REQUERENTE: FERNANDO LUCIO DE SOUZA 

REQUERIDO: RUTE DE SOUZA Visto. Trata-se de ação em que foi 

determinada a emenda da petição inicial, a fim de que fosse incluída no 

polo passivo a genitora registral, o que não foi promovido pela parte 

autora, conforme certidão exarada no processo. É o sucinto relatório. D E 

C I D O. Considerando que não foi emendada a petição inicial, a extinção 

do processo é medida que se impõe, independentemente da intimação 

pessoal prevista no art. 485, § 1º, do Cód. de Proc. Civil, conforme 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “Art. 284: 6ª. “A 

determinação de que se emende a inicial em dez dias far-se-á ao autor, 

por seu advogado, não incidindo o disposto no art. 267, § 1º, do CPC” 

(STJ-3ª T., REsp 80.500-SP, rel. Min. Eduardo Ribeiro, j. 21.11.97, não 

conheceram, v.u., DJU 16.2.97, p. 86) “sendo desnecessária a intimação 

pessoal, só aplicável às hipósteses dos incisos II e III do art. 267 do CPC” 

(STJ-5ª T., REsp 392.519-SC, rel. Min. Edson Vidigal, j. 19.3.02, negaram 

provimento, v.u., DJU 22.4.02, p. 245). No mesmo sentido: STJ-5ª T., REsp 

392.519-SC, rel. Min. Edson Vidigal, j. 19.3.02, negaram provimento, v.u., 

DJU 22.4.02, p. 245; JTJ 214/138.” (Theotonio Negrão e José Roberto F. 

Gouvêa in Código de Processo Civil, 38ª ed. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 

405). Em face do exposto, com fundamento parágrafo único do art. 319, 

inciso II c/c o art. 321 e art. 330, inciso IV, do Código de Processo Civil, 

INDEFIRO a inicial e, por conseguinte, nos termos do art. 485, inciso I, do 

mesmo Código, DECLARO extinto o processo sem resolução do mérito. 

Justiça gratuita. Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 27.7.2018. Sergio Valério Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1016800-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES MAURO DUTRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANUBIA BARBOSA DE MACEDO (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  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1016800-87.2017.8.11.0041. AUTOR: ALCIDES MAURO DUTRA RÉU: 

DANUBIA BARBOSA DE MACEDO Visto. Trata-se de ação em que foi 

determinada a emenda da petição inicial, a fim de que fosse instruída com 

documento imprescindível para seu processamento, o que não foi 

promovido pela parte autora, conforme certidão exarada no processo. É o 

sucinto relatório. D E C I D O. A ausência de documento imprescindível 

para propositura da ação (CPC, art. 321), impõe a extinção do processo, 

independentemente da intimação pessoal prevista no art. 485, § 1º, do 

Cód. de Proc. Civil, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça: “Art. 284: 6ª. “A determinação de que se emende a inicial em dez 

dias far-se-á ao autor, por seu advogado, não incidindo o disposto no art. 

267, § 1º, do CPC” (STJ-3ª T., REsp 80.500-SP, rel. Min. Eduardo Ribeiro, j. 

21.11.97, não conheceram, v.u., DJU 16.2.97, p. 86) “sendo 

desnecessária a intimação pessoal, só aplicável às hipósteses dos 

incisos II e III do art. 267 do CPC” (STJ-5ª T., REsp 392.519-SC, rel. Min. 

Edson Vidigal, j. 19.3.02, negaram provimento, v.u., DJU 22.4.02, p. 245). 

No mesmo sentido: STJ-5ª T., REsp 392.519-SC, rel. Min. Edson Vidigal, j. 

19.3.02, negaram provimento, v.u., DJU 22.4.02, p. 245; JTJ 214/138.” 

(Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa in Código de Processo Civil, 

38ª ed. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 405). Em face do exposto, com 

fundamento parágrafo único do art. 320, do art. 321 e art. 330, inciso IV, 

do Código de Processo Civil, INDEFIRO a inicial e, por conseguinte, nos 

termos do art. 485, inciso I, do mesmo Código, DECLARO extinto o 

processo sem resolução do mérito. Defiro o pedido de assistência 

judiciária gratuita. Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 27.7.2018. Sergio Valério Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1004708-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NELCI BARBARA LOBO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FERNANDES DE SOUZA OAB - MT0005721A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE LUIZ FERREIRA KREIN (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  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1004708-77.2017.8.11.0041. AUTOR: NELCI BARBARA LOBO RÉU: 

ALEXANDRE LUIZ FERREIRA KREIN Visto. Trata-se de ação em que foi 

determinada a emenda da petição inicial, a fim de que fosse instruída com 

documento imprescindível para seu processamento, o que não foi 

promovido pela parte autora, conforme certidão exarada no processo. É o 

sucinto relatório. D E C I D O. A ausência de documento imprescindível 

para propositura da ação (CPC, art. 321), impõe a extinção do processo, 

independentemente da intimação pessoal prevista no art. 485, § 1º, do 

Cód. de Proc. Civil, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça: “Art. 284: 6ª. “A determinação de que se emende a inicial em dez 

dias far-se-á ao autor, por seu advogado, não incidindo o disposto no art. 

267, § 1º, do CPC” (STJ-3ª T., REsp 80.500-SP, rel. Min. Eduardo Ribeiro, j. 

21.11.97, não conheceram, v.u., DJU 16.2.97, p. 86) “sendo 

desnecessária a intimação pessoal, só aplicável às hipósteses dos 

incisos II e III do art. 267 do CPC” (STJ-5ª T., REsp 392.519-SC, rel. Min. 

Edson Vidigal, j. 19.3.02, negaram provimento, v.u., DJU 22.4.02, p. 245). 

No mesmo sentido: STJ-5ª T., REsp 392.519-SC, rel. Min. Edson Vidigal, j. 

19.3.02, negaram provimento, v.u., DJU 22.4.02, p. 245; JTJ 214/138.” 

(Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa in Código de Processo Civil, 

38ª ed. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 405). Em face do exposto, com 

fundamento parágrafo único do art. 320, do art. 321 e art. 330, inciso IV, 

do Código de Processo Civil, INDEFIRO a inicial e, por conseguinte, nos 

termos do art. 485, inciso I, do mesmo Código, DECLARO extinto o 

processo sem resolução do mérito. Defiro o pedido de assistência 

judiciária gratuita. Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 27.7.2018. Sergio Valério Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004279-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMAR MOREIRA SILVA DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

APARECIDA DE FATIMA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA OAB - MT9225/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA DE FATIMA FERREIRA (REQUERIDO)

ROSIMAR MOREIRA SILVA DO ESPIRITO SANTO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

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  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1004279-13.2017.8.11.0041. REQUERENTE: APARECIDA DE FATIMA 

FERREIRA, ROSIMAR MOREIRA SILVA DO ESPIRITO SANTO REQUERIDO: 

APARECIDA DE FATIMA FERREIRA, ROSIMAR MOREIRA SILVA DO 
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ESPIRITO SANTO Visto. Trata-se de ação em que foi determinada a 

emenda da petição inicial, a fim de que fosse incluído o genitor no polo 

passivo da demanda, o que não foi promovido pela parte autora, conforme 

certidão exarada no processo. É o sucinto relatório. D E C I D O. 

Considerando que não foi emendada a petição inicial, a extinção do 

processo é medida que se impõe, independentemente da intimação 

pessoal prevista no art. 485, § 1º, do Cód. de Proc. Civil, conforme 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “Art. 284: 6ª. “A 

determinação de que se emende a inicial em dez dias far-se-á ao autor, 

por seu advogado, não incidindo o disposto no art. 267, § 1º, do CPC” 

(STJ-3ª T., REsp 80.500-SP, rel. Min. Eduardo Ribeiro, j. 21.11.97, não 

conheceram, v.u., DJU 16.2.97, p. 86) “sendo desnecessária a intimação 

pessoal, só aplicável às hipósteses dos incisos II e III do art. 267 do CPC” 

(STJ-5ª T., REsp 392.519-SC, rel. Min. Edson Vidigal, j. 19.3.02, negaram 

provimento, v.u., DJU 22.4.02, p. 245). No mesmo sentido: STJ-5ª T., REsp 

392.519-SC, rel. Min. Edson Vidigal, j. 19.3.02, negaram provimento, v.u., 

DJU 22.4.02, p. 245; JTJ 214/138.” (Theotonio Negrão e José Roberto F. 

Gouvêa in Código de Processo Civil, 38ª ed. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 

405). Em face do exposto, com fundamento parágrafo único do art. 319, 

inciso II c/c o art. 321 e art. 330, inciso IV, do Código de Processo Civil, 

INDEFIRO a inicial e, por conseguinte, nos termos do art. 485, inciso I, do 

mesmo Código, DECLARO extinto o processo sem resolução do mérito. 

Justiça gratuita. Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 27.7.2018. Sergio Valério Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1023121-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LAURA REGANIM ELIAS (REQUERENTE)

ANA LUIZA REGANIM ELIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - MT0014271A-O 

(ADVOGADO)

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA OAB - MT14049/O (ADVOGADO)

ROGERIO LUIZ PARRA REGANIM OAB - 365.292.571-87 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo: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  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1023121-41.2017.8.11.0041. REQUERENTE: ANA LUIZA REGANIM ELIAS, 

ANA LAURA REGANIM ELIAS PROCURADOR: ROGERIO LUIZ PARRA 

REGANIM Visto. Trata-se de ação em que foi determinada a emenda da 

petição inicial, a fim de que fosse instruída com documento imprescindível 

para seu processamento, o que não foi promovido pela parte autora, 

conforme certidão exarada no processo. É o sucinto relatório. D E C I D O. 

A ausência de documento imprescindível para propositura da ação (CPC, 

art. 321), impõe a extinção do processo, independentemente da intimação 

pessoal prevista no art. 485, § 1º, do Cód. de Proc. Civil, conforme 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “Art. 284: 6ª. “A 

determinação de que se emende a inicial em dez dias far-se-á ao autor, 

por seu advogado, não incidindo o disposto no art. 267, § 1º, do CPC” 

(STJ-3ª T., REsp 80.500-SP, rel. Min. Eduardo Ribeiro, j. 21.11.97, não 

conheceram, v.u., DJU 16.2.97, p. 86) “sendo desnecessária a intimação 

pessoal, só aplicável às hipósteses dos incisos II e III do art. 267 do CPC” 

(STJ-5ª T., REsp 392.519-SC, rel. Min. Edson Vidigal, j. 19.3.02, negaram 

provimento, v.u., DJU 22.4.02, p. 245). No mesmo sentido: STJ-5ª T., REsp 

392.519-SC, rel. Min. Edson Vidigal, j. 19.3.02, negaram provimento, v.u., 

DJU 22.4.02, p. 245; JTJ 214/138.” (Theotonio Negrão e José Roberto F. 

Gouvêa in Código de Processo Civil, 38ª ed. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 

405). Em face do exposto, com fundamento parágrafo único do art. 320, 

do art. 321 e art. 330, inciso IV, do Código de Processo Civil, INDEFIRO a 

inicial e, por conseguinte, nos termos do art. 485, inciso I, do mesmo 

Código, DECLARO extinto o processo sem resolução do mérito. Justiça 

gratuita. Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 27.7.2018. Sergio Valério Juiz de Direito

4ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1018539-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCILAINE DA SILVA MALHEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IRCE APARECIDA DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO: 1018539-95.2017.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: 

JUSCILAINE DA SILVA MALHEIROS Endereço: RUA COLARINHO DO 

BREJO, 06, QD 21, CPA IV, CUIABÁ - MT - CEP: 78058-240 PARTE 

REQUERIDA: Nome: IRCE APARECIDA DA SILVA Endereço: RUA 

COLARINHO DO BREJO, 06, QD 21, CPA IV, CUIABÁ - MT - CEP: 

78058-240 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO AUTOR, acima 

qualificada, para tomar ciência da expedição do ALVARÁ, para 

retirar/imprimir DIRETAMENTE DO SISTEMA PJE, e tomar ciência do prazo 

de prestação de contas se houver. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ,30 

de julho de 2018. assinado eletrônicamente por Willma Giselle Santos de 

Lima/ANALISTA JUDICIÁRIA

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1007594-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. G. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO ISALTINO DE SOUSA OAB - MT4499/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

S. M. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO: 1007594-15.2018.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: LUCIA 

GONCALVES DA SILVA Endereço: Avenida Vereador Juliano da Costa 

Marques, 645, TM - 1604, Centro Político Administrativo, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-095 PARTE REQUERIDA: Nome: SLAVISA MIRKOVIC 

Endereço: Avenida Vereador Juliano da Costa Marques, 645, TM 1604, 

Centro Político Administrativo, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-095 FINALIDADE: 

Nos termos da Legislação vigente e do art. 1.205 da CNGC, impulsiono o 

feito para EFETUAR A INTIMAÇÃO DO AUTOR OU REQUERIDO, acima 

qualificada, para tomar ciência e providências que entender pertinentes 

quanto ao disposto no DESPACHO prolatado neste processo. DESPACHO 

ID N. 12830642 OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ,30 de julho de 

2018. assinado eletronicamente por Willma Giselle Santos de 

Lima/ANALISTA JUDICIÁRIA

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1012415-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

K. D. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT0004654A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

G. F. B. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO: 1012415-62.2018.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: KELLY 

DIAS GUSMAO Endereço: RUA PIMENTA BUENO, 901, Apartamento 

704-A, DOM AQUINO, CUIABÁ - MT - CEP: 78015-190 PARTE REQUERIDA: 

Nome: GUILHERME FERNANDES BATISTA Endereço: AVENIDA E-3, 

Condomínio Residencial Harmonia, JARDIM ACLIMAÇÃO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78050-267 FINALIDADE: Nos termos da Legislação vigente e do art. 

1.205 da CNGC, impulsiono o feito para EFETUAR A INTIMAÇÃO DO 

AUTOR, através de seu patrono, acima qualificada, para tomar ciência e 

providências que entender pertinentes quanto ao disposto no DESPACHO 

prolatado neste processo. DESPACHO ID N. 13214027 OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

CUIABÁ,30 de julho de 2018. assinado eletronicamente por Willma Giselle 
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Santos de Lima/ANALISTA JUDICIÁRIA

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 774421 Nr: 27620-61.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LFDA, LFDA, IFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRISIELY DAIANY MACHADO 

COSTA - OAB:13.744/MT, RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT 23.763

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a requerente na pessoa de seu advogado para no prazo de 15 

(quinze)dias, manifestar acerca do pedido e documentos de fls. 119/123.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1166676 Nr: 38669-60.2016.811.0041

 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: JVNCA, FSMDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCTCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO ALEXANDRE OJEDA DA 

SILVA - OAB:MT 19.856, ESTÁCIO CHAVES DE SOUSA - OAB:19825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

 Compulsando os autos verifica-se que a Requerente manifestou às fls. 

142, conforme requerido no parecer ministerial de fls. 135v. Assim sendo, 

e, havendo interesse de incapaz, art. 178, II, e, 698 do CPC, dê-se vista à 

d. representante do Ministério Público. Após, voltem os autos conclusos 

para análise, oportunamente.

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1050227 Nr: 46537-26.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TPC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA - 

OAB:4107-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

 Reportando-me ao despacho de fls. 116, ao certificado às fls. 121, 

observa-se, não obstante as várias tentativas, decorrido mais de dois 

anos, fls. 104/105, não se obteve êxito/resposta do r. Juízo deprecado, 

Comarca de Canaã dos Carajás-PA, no que diz respeito ao cumprimento 

da carta precatória, para fins de citação de parte Requerida nestes autos, 

fls. 103/104, 110/111, 114/117 e 119/121.

 Assim sendo, objetivando, portanto, viabilizar o regular andamento deste 

processo, oficie-se ao Excelentíssimo Corregedor do e. Tribunal de Justiça 

do Pará, solicitando as providências pertinentes ao atendimento da 

referida solicitação, relacionada ao cumprimento do ato deprecado por 

este Juízo, citação, enviando cópia desta decisão e das fls. 103/104, 

110/111, 114/117 e 119/121, acima referidas, para melhor compreensão.

 No mais, sem prejuízo da determinação supra intime-se a parte 

Requerente para que tome ciência, inclusive do teor da certidão de fls. 

121, podendo requerer o que mais de direito ao prosseguimento do 

processo. Após, voltem os autos conclusos para análise.

 Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1067081 Nr: 54098-04.2015.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TSBB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEITOR CORREA DA ROCHA - 

OAB:4546/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE PINTO LIBERATTI 

- OAB:5.906/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ e 

nos termos da ordem de serviço n.º 01/2007 desse Juízo, impulsiono o 

feito para intimação do requerido para manifestar conforme fls. 205, no 

prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 821094 Nr: 27311-06.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRGDA, RCGDA, TCGEDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDPDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEWTON SOUZA CARDOSO 

JÚNIOR - OAB:OAB/MT 13.958

 Vistos, etc...

 Antes de tudo, diante do vigente Código de Processo Civil, procedam-se 

as retificações e anotações necessárias, inclusive na autuação, para fins 

de conversão em cumprimento de sentença.

 No mais, cumpre observar, ao menos nesta oportunidade, não vejo como 

acolher o pedido de “tutela provisória”, formulado às fls. 107, objetivando a 

reconsideração da decisão de fls. 45/45v, que viabilizou o protesto e 

autorizou a inscrição do nome do executado nos cadastros junto ao 

SPC/SERAS, fls. 45v, tendo em vista inclusive a não interposição de 

recurso da referida decisão, fls. 45/45v, e, a priori, a permanência do 

débito, conforme noticiado pelas exequentes às fls. 122.

 Ressalto, ainda, por oportuno, diante do argumentado pelo executado às 

fls. 102/104, não é possível o reconhecimento de prescrição em relação a 

menor de idade. Vejamos:

 “DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 

PRESCRIÇÃO. MENOR. Se na época da propositura da execução de 

alimentos a alimentada era menor de idade (maio de 2014), os alimentos 

até então devidos não sofreram a incidência da prescrição. Isso porque o 

artigo 197 do Código Civil estabelece que a constância do poder familiar 

(de ascendentes sobre descendentes) é fator impeditivo do início da 

fluência do prazo. Precedentes. Inviável, portanto, reconhecer o pedido de 

reconhecimento da prescrição..APELO IMPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação 

Cível Nº 70069253136, TJRS, Julgado em 09/11/2017)

 Outrossim, não obstante o postulado pelas exequentes às fls. 122/124, 

penhora, primeiramente, para que possa ser viabilizada uma melhor 

análise, até mesmo diante do lapso temporal transcorrido, intimem-se as 

exequentes para atualizem o valor que ainda estiver inadimplido pelo 

executado, esclarecendo, também, no prazo de quinze dias, quanto à 

eventual possibilidade de composição amigável. Após, voltem os autos 

imediatamente conclusos para análise.

 Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 981356 Nr: 14711-79.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GARP, GARP, DARDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUCIDES FERREIRA - OAB:12.540

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO LUIZ GABRIEL DA 

SILVA - OAB:10.588/MT

 (...) No caso, após envio de intimação por carta com aviso de recebimento 

à autora, sobreveio informação de que essa se mudou, sendo que é dever 

das partes, e seus procuradores, manter atualizado seu endereço 

residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa 

informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou 

definitiva. (Inteligência do art. 77, inciso V, do CPC). III. Por outro lado, caso 

ocorra a mudança de endereço e ela não seja comunicada ao juízo como 

ocorre in casu, serão presumidas válidas as intimações enviadas ao 
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endereço constante na petição inicial, ainda que não recebida 

pessoalmente pela parte notificada, nos termos do art. 274, parágrafo 

único do CPC. IV. Assim, considerando a inércia da parte autora em 

manter atualizado seu endereço, presumindo válidas, assim, as intimações 

enviadas, se justifica a sentença que extinguiu o processo por abandono 

da causa. Sentença mantida. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME.” (Apelação 

Cível Nº 70077790947, TJRS, Julgado em 12/07/2018) Aliás, o art. 485 do 

Código de Processo Civil, em caso tais, estabelece em seu inciso II que o 

juiz não resolverá o mérito quando “o processo ficar parado durante mais 

de 1 (um) ano por negligência das partes”.Desta forma, impõe-se a 

extinção e arquivamento do processo, diante do manifesto desinteresse 

dos exequentes.Pelo exposto, cumprindo à Justiça os atos necessários 

ao trâmite processual e inexistindo a contrapartida/interesse, resta ao 

Juízo, tão somente, julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, 

nos termos do art. 485, II e III do Código de Procesos Civil. A presente 

sentença, todavia, não implica em renúncia aos alimentos ou 

adimplemento, pois poderá ainda ser cobrado pela parte Exequente, valor 

que eventualmente ainda for devido, ressalvando-se eventual hipótese de 

prescrição. Transitada em julgado, certifique-se e arquivem os autos com 

as cautelas de estilo, baixas e anotações necessárias. Sem custas.P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 754460 Nr: 6442-56.2012.811.0041

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDJWB, HVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEB, PTB, MHCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS MELO FORT - 

OAB:10664, JOSÉ RUBENS BALBOT - OAB:10.171, JOSÉ RUBENS 

BALBOT - OAB:10171/MT, VÂNIA REGINA MELO FORT - OAB:4378/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO LOPES VIEIRA 

VIDAURRE - OAB:12.750/MT, FRANKLIN ROOSEVELT VIEIRA VIDAURRE 

- OAB:1585-A/MT, GRAZIELLA CATHALAT - OAB:12.336/MT, 

MONIQUE ABREU GAMA - OAB:12.716/MT

 Vistos, etc...

 Considerando os recursos de apelação interpostos pelos 

Requeridos/recorrentes, (fls. 590/604v e fls. 614/622), intime-se a parte 

Requerente/recorrida para responder no prazo de 15 (quinze) dias (art. 

1010 § 1º do CPC) e se houver questões preliminares, nos termos do 

artigo 1009 § 1º do CPC, intimem-se os recorrentes, para manifestarem em 

15 (quinze) dias, (art. 1009 § 2º CPC).

 Havendo ainda recurso adesivo, intimem-se os Requeridos/apelantes 

para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1010 § 

2º do CPC).

 Após, não sendo possível juízo de admissibilidade em primeiro grau, (art. 

1010 § 3º do CPC), com ou sem resposta, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça, mediante as cautelas de estilo e nossas homenagens. 

Às providências.

 Intimem-se e cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1008802 Nr: 27017-80.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GI, EMI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIZ BERNARDO DOS 

SANTOS - OAB:14871-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÉLIX SIGUEAK ARIMA FILHO 

- OAB:2676/MT

 Vistos, etc...

 Trata-se de Embargos à Execução, com pedido de efeito suspensivo, 

ajuizado por Gilson Iwasaki em face de Aline Iwsaki e Aimy Iwasaki, 

objetivando a extinção da Execução de Alimentos em apenso, código 

125410, pelas razões consignadas na inicial desta ação, fls. 04/20.

 Às fls. 112, entretanto, observa-se que as partes, mediante composição 

amigável, postularam a extinção deste processo.

É a síntese. Decido.

Considerando que conforme relatado, as partes manifestaram o 

desinteresse no prosseguimento desta ação, impõe-se, portanto, a 

extinção, nos termos do art. 485, VIII, do CPC:

 “Art. 485 – O juiz não resolverá o mérito quando: (...) VIII – homologar a 

desistência da ação”.

 Consigno, ainda, por oportuno, inclusive diante da desistência e, por não 

haver manifestação das partes em outro sentido, fls. 120, questão 

referente a honorários advocatícios, fls. 115, deverá ser objeto de 

resolução pela via judicial adequada, mesmo porque, com a desistência, 

mediante acordo, não há que se cogitar de honorários de sucumbência.

 Neste sentido, aliás, o seguinte precedente:

 “...Não há falar em fixação de honorários advocatícios a partir da 

homologação de acordo judicial. O ajuste de vontades, na avença, não faz 

surgir sucumbência, pressuposto para a fixação da honorária. Decisão 

mantida. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. (Apelação 

Cível Nº 70020876694, TJRS, Julgado em 30/04/2009).

 Pelo exposto homologo a desistência, fls. 112, e, com fundamento no art. 

485, VIII, do Código de Processo Civil, julgo extinta a presente ação. Sem 

custas, art. 90, § 3º e 98 do Código de Processo Cível.

Transitada em julgado, certifique-se e arquivem os autos com as cautelas 

de estilo, anotações e baixas necessárias.

 P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 125410 Nr: 13357-39.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AI, AI, EMI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIX SIGUEAK ARIMA FILHO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ BERNARDO DOS 

SANTOS - OAB:14.871 - A

 Vistos, etc...

 Considerando a sentença de extinção prolatada nesta data, nos autos de 

Embargos à Execução, em apenso, código 125410, para que não restem 

dúvidas, intimem-se os exequentes Aline Iwasaki e Aimy Iwasaki, inclusive 

por edital se necessário, para que esclareçam, no prazo de cinco dias, se 

tem interesse no prosseguimento deste processo, sob pena de extinção e 

arquivamento. Após, voltem imediatamente conclusos.

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1073715 Nr: 56960-45.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RBDSW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PITTER JOHNSON DA SILVA 

CAMPOS - OAB:15.980/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

 Compulsando os autos verifica-se que a exequente estaria pretendendo a 

penhora de imóvel avaliado “em mais ou menos 1 milhão”, fls. 86 para fins 

de complementar o pagamento de valor remanescente, inferior a R$ 

2.000,00 (dois mil reais), fls. 85/86.

 Diante dessa situação, não se pode olvidar, de acordo com o artigo 874 

do CPC, o Juiz pode “reduzir a penhora aos bens suficientes, ou 

transferi-la para outros, que bastem à execução, se o valor dos 

penhorados for consideravelmente superior ao crédito do exeqüente e 

acessórios”

 Assim sendo, por se apresentar, a priori, absolutamente desproporcional 

a referida medida/pretensão de penhora, primeiramente, intime-se o 

executado para que manifeste no prazo de dez dias, mormente quanto a 

indicação de outro(s) bem(ns) passível(eis) de penhora. Após, à 

exequente, pelo mesmo prazo, para que manifeste, requerendo o que mais 

de direito, e, e, seguida, voltem conclusos.

 Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 775516 Nr: 28775-02.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JRPRDC, MEPRDC, GPP
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SYLVIO SANTOS ARAUJO - 

OAB:8651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALESCA PRATTI DE LIMA - 

OAB:13.943/MT

 Vistos, etc...

Atento à manifestação de fls. 201/202v do executado e à manifestação 

dos exequentes às fls. 204/206, bem como diante da manifestação 

ministerial de fls. 208/209, oportuno consignar, desde já, diante da 

discordância dos exequentes, não é possível acolher o pedido de 

parcelamento formulado às fls. 202v, muito menos no valor de R$ 100.00 

(cem reais) mensais, tendo em vista que não preenche os requisitos 

legais, art. 916 e § 7º do CPC, estando em desacordo, ainda, com a 

jurisprudência. Vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PENHORA DE 

IMÓVEL COMUM. CABIMENTO. PARCELAMENTO. DESCABIMENTO. 

AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DA EXEQUENTE... Diante da discordância 

expressamente manifestada pela exequente, não há como acolher o 

pedido de parcelamento do débito reconhecidamente existente. AGRAVO 

DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.” (Agravo de Instrumento Nº 

70072528243, TJRS, Julgado em 27/04/2017)

No mais, diante da controvérsia instaurada, também, em relação ao valor 

devido, em razão dos cálculos trazidos aos autos pelas partes, fls. 201v, 

último parágrafo, e, visando dirimir essa questão, mais uma vez em 

consonância com a manifestação ministerial, fls. 208v, antes de qualquer 

outra decisão, nos termos do art. 524, § 2º, do CPC, remetam-se os autos 

à contadoria judicial para apuração e atualizado do valor inadimplido, em 

observância do que mais consta dos autos.

Após, oportunize-se a manifestação das partes no prazo de dez dias e 

voltem imediatamente conclusos para análise. Às providências.

 Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 208126 Nr: 19344-85.2005.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento Comum->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON GALVÃO DE VASCONCELOS, DIRLENE 

GRAZIELLE DE CAMPOS AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNA RODRIGUES DE CAMPOS AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA DE CASTRO 

MARTINS - OAB:7453, DEFENSORIA PÚBLICA DE CUIABÁ - 

OAB:NUCLEO CIVEL, Mariney Fatima Neves - OAB:OAB/MT 10.737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDA DE CASTRO 

MARTINS - OAB:2758

 Intimo o inventariante na pessoa de sua advogada para que se manifeste 

no prazo de dez dias acerca da petição juntada de fls. 121 e do despacho 

de fls 118, conforme determina a decisão de fls. 124.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1170351 Nr: 40332-44.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PWF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA SIQUEIRA DA 

SILVA - OAB:6120/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISLAINY ARRUDA DE ALMEIDA 

- OAB:OAB/MT 20.539

 Intimo o exequente para que no prazo de 05 (cinco) dias, requeira o que 

entender de direito indicando bens do executado, passíveis de penhora, 

sob pena de arquivamento do processo.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 148924 Nr: 480-72.2000.811.0041

 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: MI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CH, CHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME150

Edital de:

Prazo do edital:

Intimando/Citando/Notificando:

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 918082 Nr: 42134-48.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: XJZDGB, SDDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HDGB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): XARI JENIFFER ZENILDA DA GUIA 

BARROS, Filiação: Sueli Dias Silva e Helder da Guia Barros, data de 

nascimento: 08/09/2004, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não 

sabido SUELI DIAS DA SILVA, Cpf: 00267310102, Rg: 1022153-0, Filiação: 

Francisco Martins da Silva e Zenilde Dias da Silva, data de nascimento: 

23/07/1974, brasileiro(a), natural de Cap. Leonidas Marques-PR, 

solteiro(a), doméstica, Telefone 3665-8168. atualmente em local incerto e 

não sabido

Finalidade: Intimação do Exequente para dar prosseguimento ao feito em 

05 (cinco) dias, sob pena de extinção na forma do Art. 485- III do CPC, 

pois o feito encontra-se abandonado há mais de 30 (trinta) dias, devendo 

para tanto informando se esta recebendo os valores constante do Ofício 

de fls. 98.

Resumo da Inicial: Trata-se de Ação de Execução de Título Judicial; Uma 

vez queo executado comprometeu-se a pagar nos autos n° 114/20017 

que tramitou perante o Juízo da Quarta Vara Especializada em Família e 

Sucessões em Cuiabá (MT), E o executado apesar de ter ciência de seu 

dever não adimpliu com a sua obrigação e por este motivo a presente 

ação.

Despacho/Decisão: Vistos, etc... Antes de tudo, considerando que de 

acordo com o Código de Processo Civil – Lei n. 13.105/2015, em se 

tratando de título executivo judicial, a execução deverá ser processada 

como cumprimento de sentença, (art. 528 CPC), proceda-se as 

retificações e anotações necessárias. Defiro o pedido de fls. 103 e 

suspendo o processo pelo prazo de 60 (sessenta) dias. Decorrido o 

prazo e, considerando que este processo encontra-se pendente de 

diligência, com sucessivos pedidos de suspensão, informe o d. Defensor 

se o mesmo foi procurado pela representante legal do Exequente para 

manifestar interesse no prosseguimento deste feito. Certifique-se e 

conclusos para extinção. Intime-se e 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, Marina Roberta da Silva, 

digitei.

Cuiabá, 19 de março de 2018

Marya Santana de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 156823 Nr: 10043-51.2004.811.0041

 AÇÃO: Separação Litigiosa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EADG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISMDG
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL, EMÍDIO DE ALMEIDA RIOS - 

DEFENSOR PUBLICO. - OAB:D.PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DAVID WENER 

FARINELLI  SERILO,  para  devo lução dos  au tos  nº 

10043-51.2004.811.0041, Protocolo 156823, 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.: 242786 Nr: 11269-23.2006.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ULISSES DE OLIVEIRA SILVA, KARLA DE OLIVEIRA 

SILVA SCHERER, ELIS REGINA RODRIGUES MOREIRA, ELIS REGINA 

RODRIGUES MOREIRA, T. Q. M.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLICIO QUINTILHANO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEORGE LUIZ VON HOLLEBEN - 

OAB:9.299/MT, RONAN DE OLIVEIRA SOUZA - OAB:4.099/MT, SARA DE 

LOUDES S. ORIONE E BORGES - OAB:4807/MT, TATIANA CARLA 

GOMES DE CASTRO - OAB:10.826, TATIANE CARLA GOMES DE 

CASTRO - OAB:10826, VALDIR MIQUELIN - OAB:4613/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GEORGE LUIZ VON 

HOLLEBEN, para devolução dos autos nº 11269-23.2006.811.0041, 

Protocolo 242786, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

5ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011146-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN WOLF (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT24572-O (ADVOGADO)

CLARISSA BOTTEGA OAB - MT0006650A (ADVOGADO)

GLEISON GOMES DA SILVA OAB - MT0019605A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO POSSAS DE CARVALHO (RÉU)

IRENE NILZA DIAS DE CARVALHO (RÉU)

ELIANE LUISA DIAS DE CARVALHO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELICA LUCI SCHULLER OAB - MT16791/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1011146-85.2018.8.11.0041. AUTOR: IVAN WOLF RÉU: LUIZ ANTONIO 

POSSAS DE CARVALHO, ELIANE LUISA DIAS DE CARVALHO, IRENE 

NILZA DIAS DE CARVALHO Vistos etc. Determino a intimação do genitor 

para manifestar nos autos em relação ao ID 14048668 e seguintes, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Após, conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 30 de 

julho de 2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 94299 Nr: 11278-24.2002.811.0041

 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: VDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Artur da Rocha Capilé - 

OAB:6187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro requerimento de fls.431/432, cumpra - se decisão de fl. 398.

Reitere ofícios de fls. 403/405, enviando os mesmos via malote digital.

Intime - se. Cumpra - se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 21679 Nr: 12893-83.2001.811.0041

 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: ANTENOR LUCINDO BIZZO, FABRICIO FIGUEIREDO 

BIZZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO CORREA DE OLIVEIRA - 

OAB:7344, FÁBIO ARTHUR DA ROCHA CAPILÉ - OAB:6.187/MT, José 

Nascimento de Carvalho - OAB:2320/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro requerimento de fls. 217/219, e determino a retificação do formal de 

partilha, devendo constar os dados descritos à fl. 218.

Intime - se. Cumpra - se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 700981 Nr: 35604-67.2010.811.0041

 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: ÉDSG, MARG

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA DE OLIVEIRA NOVAIS - 

OAB:6.801/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ADRIANA DE 

SOUZA NEVES, para devolução dos autos nº 35604-67.2010.811.0041, 

Protocolo 700981, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1136328 Nr: 25768-60.2016.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LADM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSA BOTTEGA - 

OAB:6650, GLEISON GOMES DA SILVA - OAB:19.605/O, MARIANA 

GOMES DE OLIVEIRA - OAB:15555

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FREDERICO LEONCIO GAIVA 

NETO - OAB:13537

 Vistos, etc.

Autos n.º 113628

Às fls. 530/534 houve o saneamento do processo.

Em audiência de Instrução e Julgamento as partes entenderam pela 

suspensão do ato, a fim de tentar um acordo. (fls. 560/560 – verso).

Após o decurso do prazo a parte Autora informou que pretende o 

prosseguimento do feito (fls. 632/633), enquanto que o Requerido pugna 

seja designada nova audiência de tentativa de conciliação.

Desse modo, é evidente a impossibilidade de acordo, devendo os 

presentes autos retomar seu curso natural. (fase instrutória).

Defiro a produção de prova documental, testemunhal e depoimento 

pessoal.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 29/10/2.018, às 

14:00 horas, ocasião em que será tomado depoimento pessoal dos 

litigantes e serão ouvidas as testemunhas, indicadas e as que vierem a 
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serem arroladas, cientificando as partes que para ser intimadas, o rol 

deverá ser apresentado com antecedência de 15 (quinze) dias (art. 357, § 

3º, CPC), podendo haver substituição de testemunha nos termos do art. 

451 do CPC.

 Intimem-se as partes, com as advertências do art. 385, § 1º do C.P.C.

Cientifique-se o Ministério Público.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá-MT, 30 de julho de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 249077 Nr: 16382-55.2006.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE ALVES TORRES DE AZEVEDO, KACILENE 

ALVES TORRES DE AZEVEDO, K. A. T. A., K. A. T. A., K. A. T. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CACÍLIO TORRES DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WESLEY LOPES TORRES - 

OAB:9443-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RODRIGO NEVES 

ORMONDE FERNANDES DE AVELAR, para devolução dos autos nº 

16382-55.2006.811.0041, Protocolo 249077, 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): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1117395 Nr: 17639-66.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LRDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ DA PENHA CORREA - 

OAB:8119/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E PROVIMENTO 56/2007, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE DE: INTIMAR A PARTE 

AUTORA, NA PESSOA DO SEU ADVOGADO, POR MEIO DO DIÁRIO DA 

JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA COMPARECER A AUDIÊNCIA DE 

TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 04/09/2018 ÀS 

17:00H, NA SEDE DESTE JUÍZO.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 336082 Nr: 6885-46.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: L. G. P. S, LELIANE LOPES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QUIRINO PORTILHO SOBRINHO

 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): LELIANE LOPES PEREIRA, Cpf: 

87905345220, Rg: 5382800, Filiação: Cacilda Lopes Pereira, data de 

nascimento: 14/03/1986, brasileiro(a), natural de Boa V. da Aparecida-PR, 

convivente, estudante, Telefone 36538828. atualmente em local incerto e 

não sabido

Finalidade: EFETUAR A INTIMAÇÃO da parte exequente, para dar 

prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 257, III, NCPC).

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Execução de AlimentosAutos n.º 

336082Determino a intimação pessoal da parte Exequente, para dar 

prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (art. 485, III, NCPC). Na eventualidade de não ser localizada, 

determino desde já sua intimação via edital, no prazo de 20 (vinte) dias 

(art. 257, III, NCPC).Decorrido o prazo, contado da sua intimação pessoal 

ou editalícia, não havendo manifestação, certifique-se. Por fim, 

conclusos.Intime-se.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 16 de novembro de 2016.Luís 

Fernando Voto KircheJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Paula Castro Alves, 

digitei.

Resumo da Inicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL INTERPOSTA POR 

LELIANE LOPES PEREIRA EM FACE DE QUIRINO PORTILHO SOBRINHO.

Cuiabá, 26 de julho de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1270564 Nr: 27856-37.2017.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARPDA, AGPDA, DPA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADJAIR PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:22.356/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 1270564

Este processo por seu objeto deverá tramitar em segredo de justiça, 

conforme preceitua o art. 189, II, do Código de Processo Civil, e, em razão 

disto a Senhora Gestora deverá agir com as cautelas necessárias.

Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do 

art. 98 do NCPC.

Inicialmente, ressalto que o Oficial de Justiça responsável pelo 

cumprimento do mandado deverá observar o disposto no art. 212, § 2º do 

CPC.

Desde já autorizo a citação por hora certa, desde que presentes seus 

requisitos.

Nos termos do artigo 528 do Novo Código de Processo Civil, intime-se o 

devedor para, em 03 (três) dias, efetuar o pagamento das prestações 

alimentícias vencidas, alusivas aos meses de fevereiro e março de 2.017 

no valor de R$ 880 (oitocentos e oitenta reais), provar que o fez ou 

justificar a impossibilidade de efetuá-lo.

Se não pagar, não provar que efetuou, ou em caso de não restar 

comprovada a impossibilidade absoluta do adimplemento por meio da 

justificativa (art. 528, § 2º, NCPC), além de ser protestado o 

pronunciamento judicial (art. 528, § 1º, NCPC) ser-lhe-á decretada a prisão 

pelo prazo de 01 (um) a 03 (três) meses (art. 528, § 3º, NCPC), 

salientando ao devedor que o cumprimento da pena não o exime do 

pagamento das prestações vencidas e vincendas (art. 528, § 7º, NCPC). 

Caso o devedor pague as prestações, fica suspensa a ordem de prisão, 

ou se expedirá alvará de soltura, conforme a hipótese.

Advirta o devedor que o cumprimento da pena de prisão civil não elide o 

débito, podendo, eventualmente, o Ministério Público ser cientificado dos 

indícios da prática do crime de abandono material (art. 532 do NCPC).

Tendo sido juntada a certidão do Senhor Oficial de Justiça nos autos, 

intime-se a parte exequente, para requerer o que entender de direito no 

prazo 05 (cinco) dias.

Por fim, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá-MT, 15 de dezembro de 2017.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1036340-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON JOSE DA CRUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLOVIS JOSE DA CRUZ (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE
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Vistos, etc. Acolho cota do representante do Ministério Público de Id. 

14091963. Designo o dia 20/08/2018, às 13:00, para a entrevista do 

interditando (CPC, artigo 751). Cite-se o requerido, se quiser, poderá 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, contados da 

audiência supra designada, com a finalidade de impugnar o pedido inicial, 

nos termos do art. 752 do CPC. Considerando os fatos narrados nos autos 

pela irmã do interditando, determino a realização de Estudo psicossocial na 

residência das partes, no prazo de 20 (vinte) dias. Cumpra - se, 

expedindo o necessário. Cuiabá-MT, 27 de julho de 2018. Luís Fernando 

Voto Kirche Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1010100-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

N. M. F. D. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TULIO CESAR ZAGO OAB - MT0012737A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1010100-61.2018.8.11.0041. REQUERENTE: NICOLE MALOUF FRANCO DE 

GODOI Vistos, etc. Trata – se de ALVARÁ JUDICIAL PARA VENDA DE 

BEM MÓVEL DE MENOR interposto por NICOLE MALOUF FRANCO DE 

GODOI representada por seus genitores JOSÉ BENEDITO FRANCO DE 

GODOI JÚNIOR e MIRELA MALOUF FRANCO DE GODOI, objetivando a 

concessão de medida judicial para autorização da venda do veículo 

MERCEDEZ-BENZ C180, ANO DE FABRICAÇÃO 2014, MODELO: 2015, 

COR MARROM, PLACA: QBS 3933, CHASSI: WDDWF4AW4FR015470, 

RENAVAM: 01025778267. O pedido veio acompanhado de documentos: 

procuração, certidão de nascimento da menor, documentos pessoais da 

genitora e genitor da menor, documentos do carro em nome da menor, 

contrato de compra de outro automóvel. O representante do Ministério 

Público manifestou, Id. 13044652, pelo deferimento do pedido de ID 

12747073. É O RELATÓRIO. DECIDO. Cuida - se ALVARÁ JUDICIAL PARA 

VENDA DE BEM MÓVEL DE MENOR interposto por NICOLE MALOUF 

FRANCO DE GODOI representada por seus genitores JOSÉ BENEDITO 

FRANCO DE GODOI JÚNIOR e MIRELA MALOUF FRANCO DE GODOI. O 

representante do Ministério Público manifestou, Id. 13044652, pelo 

deferimento do pedido de alvará para venda do automóvel. Assim sendo, 

ante a cota do representante do Ministério Público, acolho a pretensão da 

parte autora, por Sentença (Artigo 487, I do NCPC), para determinar a 

expedição de ALVARÁ JUDICIAL, em favor da Requerente NICOLE 

MALOUF FRANCO DE GODOI representada por seus genitores JOSÉ 

BENEDITO FRANCO DE GODOI JÚNIOR e MIRELA MALOUF FRANCO DE 

GODOI, a fim de que efetue a venda e a tradição dominial do veículo 

MERCEDEZ-BENZ C180, ANO DE FABRICAÇÃO 2014, MODELO: 2015, 

COR MARROM, PLACA: QBS 3933, CHASSI: WDDWF4AW4FR015470, 

RENAVAM: 01025778267, autorizando a transferência do veículo junto ao 

Detran/MT. Devendo o requerente prestar contas dos valores 

remanescentes no prazo de 30 (trinta) dias. Após o transitado em julgado, 

expeça – se o competente alvará, certifique – se e arquive – se, 

procedendo – se as devidas baixas e anotações. P.R.I.C. Cuiabá, 27 de 

julho de 2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito.

6ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012253-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HUMBERTO BUDOIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HUMBERTO BUDOIA OAB - MT3339/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAUFICK MIGUEL CHEDICK (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1012253-67.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da(s) parte(s) AUTORA, através de seu(sua)

(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da sentença de ID 13919995 - "(...) Em 

decorrência, e considerando que fora distribuída ação idêntica neste juízo, 

a configurar, inclusive, a litispendência, mas tendo em vista que fora 

vindicada, anteriormente, a desistência da demanda, HOMOLOGO a 

pretensão, para os fins do artigo 200, parágrafo único, do Novo Código de 

Processo Civil. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VIII, do alusivo diploma 

legal. Custas pelo requerente, já recolhidas (Id. 13078952), não havendo 

que se falar em honorários sucumbenciais ante a não angularização 

processual. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se observadas as 

formalidades legais, ficando autorizado o desentranhamento dos 

documentos que instruíram a inicial e sua entrega a autora mediante cópia 

nos autos às suas expensas, devendo o mesmo retirá-los no prazo de 05 

(cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se." Cuiabá/MT, 30 de julho de 

2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1007354-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIA TOMOE OTANI SAITO (REQUERENTE)

MARCIA MIDORI SAITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DECIO JOSE TESSARO OAB - MT3162/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAKUMI SAITO (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1007354-60.2017 VISTOS, ETC. Considerando que fora 

anulada a sentença proferida (ID. 14031922), manifeste-se a inventariante 

em prosseguimento, no prazo de 15 dias. Se decorrido in albis, intimem-se 

pessoalmente os interessados para que, no prazo de 5 dias, requererem o 

que entender de direito, nos termos do artigo 485, §1º, do CPC/2015. Às 

providências. Cuiabá/MT, 30 de julho de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales 

Sansão Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1022739-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADIMA MARIA BONFIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR DORADO RODRIGUES OAB - MT5081/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DAVID (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO DOS ANJOS BARROSO MATTOS OAB - MT0012780A 

(ADVOGADO)

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. 1022739-14.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Cumpra-se na 

forma deprecada, servindo a cópia de mandado. Comunique-se ao r. Juízo 

deprecante, prestando as informações. Após, atingida à finalidade, 

observando as formalidades legais, devolva-se a Comarca de origem com 

as cautelas e homenagens de estilo. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Cuiabá/MT, 30 de julho de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales 

Sansão Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1021398-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO LOURENCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA OAB - MT0019291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATAIDES LOURENÇO DA SILVA (REQUERIDO)
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Outros Interessados:

ANTÔNIA CONCEIÇÃO DA SILVA (TESTEMUNHA)

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. 1021398-50.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Cumpra-se na 

forma deprecada, servindo a cópia de mandado. Para tanto, designo o dia 

19 de setembro de 2018, às 14h30min, para cumprimento do ato 

deprecado. Oficie-se ao Juízo Deprecante, informando-o acerca da data 

agendada, bem assim para que intime o patrono da parte autora para 

cumprir o disposto nos §§ 1° e 2° do artigo 455 do Novo Código de 

Processo Civil. Expeça-se o necessário. Às providências. Cuiabá/MT, 30 

de julho de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1021487-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. V. S. D. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLIMERIO DOS SANTOS VIEIRA OAB - SP341604 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

G. V. D. P. N. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor da certidão de ID 

14387425, impulsiono os autos para intimar a parte autora/exeqüente a fim 

de, no prazo legal, sobre ela se manifestar, ressalvando que, não 

havendo manifestação/impulso à missiva no prazo de 30 dias, a precatória 

será devolvida independentemente de cumprimento, no termos do art. 393 

da C.N.G.C.. Cuiabá/MT, 30 de julho de 2018. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1006794-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. M. D. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Mariza Macedo de Castro OAB - MT0012645A (ADVOGADO)

JULIANA MACEDO FOLES OAB - MT23173/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D. A. D. R. (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, impulsiono os autos para intimar a parte 

AUTORA a fornecer meios ou efetuar o depósito de diligência do Oficial de 

Justiça, por meio da emissão de guia através do site do TJMT, carreando 

aos autos a guia e o respectivo comprovante de pagamento, a fim de dar 

cumprimento ao mandado já expedido. Cuiabá/MT, 30 de julho de 2018. 

Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1022962-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M.V.T.A. (REQUERENTE)

MARCELA CRISTINA SILVINO (REQUERENTE)

M.O.T.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON TAVARES ALCANTARA (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. 1022962-64.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Cumpra-se na 

forma deprecada, servindo a cópia de mandado. Comunique-se ao r. Juízo 

deprecante, prestando as informações. Após, atingida à finalidade, 

observando as formalidades legais, devolva-se a Comarca de origem com 

as cautelas e homenagens de estilo. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Cuiabá/MT, 30 de julho de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales 

Sansão Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1021437-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEI CINTRA LEMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MIGUEL DE ARRUDA PELISSARI OAB - MT15112/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GEIZA MARIA BRUNO LEMOS (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. 1021437-47.2018 VISTOS, ETC. Inicialmente, verifico que o 

autor requer a concessão dos benefícios da Gratuidade da Justiça, com 

fundamento no artigo 98 do Novo Código de Processo Civil, todavia, os 

elementos suasórios não possibilitam inferir que se trata de pessoa 

desprovida de recursos para arcar com as despesas processuais, 

porquanto trata-se de pecuarista, de maneira que, a princípio, possui 

condições de suportar com os custos da demanda. Em decorrência, diante 

da ausência dos requisitos necessários para a concessão dos benefícios 

da assistência judiciária gratuita, INDEFIRO a pretensão de gratuidade, 

devendo o autor ser intimado para providenciar, no prazo de 15 dias, o 

recolhimento das custas e taxas, sob pena de cancelamento da 

distribuição (artigo 290 do CPC/2015). Às providências. Cuiabá/MT, 30 de 

julho de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021174-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V. G. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA ANACLETO DA SILVA OAB - MT24650/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

S. D. S. A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1021174-15.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da(s) parte(s) AUTORA, através de seu(sua)

(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão de ID 14425887 - "VISTOS, 

ETC. Considerando que o autor manejou ação rescisória, a qual apenas é 

cabível para desconstituir sentença de mérito transitada em julgado, 

intime-se o requerente para comprovar a formação da coisa julgada, até 

mesmo com vias a averiguar o cabimento da demanda, bem assim fixar o 

juízo competente para dirimir a controvérsia, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção. Às providências." Cuiabá/MT, 30 de julho de 2018. 

Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001877-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. L. G. M. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI OAB - MT14913/B-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. M. N. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO CONCEICAO PAULO OAB - MT0015886A (ADVOGADO)

WAGNER LUIZ RIBEIRO ROCHA OAB - MT0015880A (ADVOGADO)

JOSE VIEIRA JUNIOR OAB - MT0003969A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista comparecimento espontâneo 

do réu (ID 14360423), que nos termos do art. 239, §1.º, do CPC, supre a 

citação, impulsiono os autos para INTIMAR o requerido, através de seus 

advogados, via DJE, para que tome conhecimento da presente ação, bem 

como para que compareça na audiência de conciliação designada para o 

dia 09/08/2018, às 15:20 horas, oportunidade em que deverá comparecer 

portando todos seus documentos pessoais e acompanhada de 
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advogado(a)(s)/Defensor(a) Público, CIENTIFICANDO-A de que a 

audiência ora designada poderá dividir-se em tantas sessões quantas 

sejam necessárias para viabilizar a solução consensual (art. 696, do 

CPC), bem como de que, não havendo acordo, a parte requerida poderá 

oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência 

de conciliação ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte 

não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; ou 

ainda, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de 

conciliação apresentado pela parte requerida, quando ambas as partes 

manifestarem expressamente desinteresse na composição consensual 

(art. 334, § 4o, inciso I e art. 335, do CPC), e que, não sendo contestada a 

ação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações 

de fato formuladas pela parte autora (art. 344, do CPC). Cuiabá/MT, 30 de 

julho de 2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro 

Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1022966-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA ALVES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO BERTICELLI OAB - MT0012121A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDEMI GONCALVES (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. 1022966-04.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Cumpra-se na 

forma deprecada, servindo a cópia de mandado. Comunique-se ao r. Juízo 

deprecante, prestando as informações. Após, atingida à finalidade, 

observando as formalidades legais, devolva-se a Comarca de origem com 

as cautelas e homenagens de estilo. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Cuiabá/MT, 30 de julho de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales 

Sansão Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1023142-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A.D.S.S.L. (REQUERENTE)

NAYARA SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RENILDO EVANGELISTA LEITE (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. 1023142-80.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Cumpra-se na 

forma deprecada, servindo a cópia de mandado. Comunique-se ao r. Juízo 

deprecante, prestando as informações. Após, atingida à finalidade, 

observando as formalidades legais, devolva-se a Comarca de origem com 

as cautelas e homenagens de estilo. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Cuiabá/MT, 30 de julho de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales 

Sansão Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1037298-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FRANCISCA MENDES ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE SANTOS DOS ANJOS OAB - MT0018378A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA FRANCISCA MENDES ABREU (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tratando-se de feito sentenciado e com 

trânsito em julgado, carecendo apenas da retirada de documento já 

expedido, impulsiono os autos para intimar a parte REQUERENTE a fim de, 

em 5 (cinco) dias, comparecer na Secretaria do Juízo e retirar o 

respectivo documento, sob pena dele ser arquivado juntamente com o 

feito. Cuiabá/MT, 30 de julho de 2018. Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024322-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Gustavo Vettorato OAB - MT0011001S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. S. D. S. J. (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 1024322-68.2017.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor 

da certidão de ID 14445386, impulsiono os autos para intimar a parte 

autora a fim de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 30 de 

julho de 2018. Assinado eletronicamente Fabiano Fabrício Fernandes de 

Moraes Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1016659-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. M. F. M. (AUTOR)

M. R. F. M. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIA PERES GIROLDO OAB - MT0009929S (ADVOGADO)

MARCIA CRISTIANE FERREIRA MARIANO OAB - 287.565.938-30 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C. A. D. S. M. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1016659-34.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da(s) parte(s) AUTORA, através de seu(sua)

(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão de ID 13774355 - "VISTOS, 

ETC. Analisando os autos, vislumbro que a representante legal dos 

infantes, propõe a ação tal como se atuasse em nome próprio e não na 

qualidade de representante dos reais interessados, que, no caso, são os 

seus filhos menores. De outro vértice, constato, ainda, que o instrumento 

procuratório (ID 13673148), tem como outorgante ela própria, como se 

estivesse outorgando poderes para postular seu direito, quando na 

verdade o objeto da ação é a fixação de alimentos em prol de seus filhos. 

Desta feita, intime-se a autora, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) 

dias úteis, regularizar a r. peça de ingresso, bem assim o instrumento 

procuratório, haja vista que é vedado pleitear direito alheio em nome 

próprio[1], sob pena de indeferimento da inicial. Às providências." 

Cuiabá/MT, 30 de julho de 2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique 

Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 1006354 Nr: 26058-12.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KGDSS, LRSDS, SSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIZA RIVAROLA ROCHA - 

OAB:5.896/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo 

em vista o teor da certidão de fl. 106/107, 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.: 236864 Nr: 5917-84.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAD, JCCDCN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCAB
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO CELESTINO CORREA DA 

COSTA NETO - OAB:4611-B/MT, LUCIANA GAMBALI CORREA DA 

COSTA - OAB:4726

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEOPOLDO DE MORAES 

GODINHO JUNIOR - OAB:13565

 Certifico que a Impugnação de fls. 406/408 é tempestiva.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo 

em vista a manifestação do executado nas fls. 406/408, 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.: 1088820 Nr: 5607-29.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->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

 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

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo 

em vista o teor da certidão de fl. 204/205, 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.: 1020595 Nr: 32196-92.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVPC, MCPC, MÔNICA PORTOLESE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAN CARLOS GARCIA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO KNOPP FONSECA - 

OAB:16.997

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo 

em vista o teor da certidão de fl. 221, impulsiono os autos para intimar a 

parte autora/exeqüente a fim de, no prazo legal, sobre ela se manifestar.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23690 Nr: 994-88.2001.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANAINA NEVES DE ARRUDA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO CRUZ DE CAMPOS (DE CUJUS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE NASCIMENTO DE 

CARVALHO - OAB:2320/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JANAINA NEVES DE 

ARRUDA CAMPOS, para devolução dos autos nº 994-88.2001.811.0041, 

Protocolo 23690, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1019645-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ SIMPLICIO RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER IRINEU RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0017686A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CRISTINA FREIRES (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. 1019645-58.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Cuida-se de Ação 

Negatória de Paternidade c/c Retificação do Registro Civil ajuizada por Luiz 

Simplício Ramos em face de Brenda Jamile Freire Ramos, representada por 

sua genitora Ana Cristina Freira, todos qualificados nos autos. 

Compulsando os autos, vislumbro que a parte requerida reside no 

município de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, o que revela ser este 

Juízo incompetente para apreciar e julgar a demanda proposta, visto que, 

a teor das disposições insertas no artigo 147, inciso I e II, do Estatuto da 

Criança e do Adolescente, litteris: “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;” Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PERPETUAÇÃO DA JURISDIÇÃO. 

REDISTRIBUIÇÃO DE FEITOS. AÇÃO DE ORIGEM PROPOSTA DEPOIS DA 

CRIAÇÃO DE NOVO FÓRUM. MELHOR INTERESSE DE MENOR 

OBSERVADO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DEVIDO. 1. Trata-se de conflito 

negativo de competência instaurado em ação revisional de alimentos 

proposta pelo genitor em desfavor de seu filho menor, em que o Juízo 

Suscitado declinou de sua competência para o Juízo da circunscrição 

judiciária em que o infante reside, em observância, portanto, ao que dispõe 

o art. 147 do ECA. 2. Embora referido dispositivo traga uma competência 

territorial, que, em regra, é de natureza relativa, tal competência, 

inobstante seja territorial tem natureza absoluta, diante do relevante direito 

resguardado, que é o melhor interesse dos menores, conforme 

precedente. 3. Desse modo, considerando-se que a ação de origem foi 

proposta depois da criação do fórum de Águas Claras, o declínio de 

competência realizado pelo Juízo de Brasília, ora Suscitado, não viola a 

perpetuatio jurisdicionis, estando em consonância, por conseguinte, ao 

princípio do juízo imediato e à regra de competência de natureza absoluta, 

não havendo, assim, qualquer ofensa ao enunciado da sumula nº 33 do 

STJ nem às normas de redistribuição encontradas na Lei de Organização 

Judiciária do DF e no Diploma de Ritos. 4. Conflito conhecido, declarando 

competente o Juízo Suscitante para julgar o feito de origem. (TJDF; Proc 

0700.84.9.322018-8070000; Ac. 108.9765; Primeira Câmara Cível; Rel. 

Des. Gilberto Pereira de Oliveira; Julg. 18/04/2018; DJDFTE 30/04/2018). 

Assim, não obstante tratar-se de competência relativa, neste caso tem 

natureza absoluta, pois, diante do direito resguardado do melhor interesse 

do infante, impositivo o declínio de competência deste juízo. Desta feita, 

declino da competência para conhecer da causa e apreciá-la e, por 

conseguinte, determino a remessa imediata dos autos ao d. Juízo 

competente. Proceda-se com as baixas e anotações estilares. Expeça-se 

o necessário. Às providências. Cuiabá/MT, 30 de julho de 2018. Elza Yara 

Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1022112-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR MACHADO DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALLAN VICTOR SOUZA XAVIER (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 n° 1022112-10.2018 VISTOS, ETC. Cuida-se de AÇÃO DE 

INTERDIÇÃO (COM PEDIDO DE CURATELA PROVISÓRIA) ajuizada por 

LUCIMAR MACHADO DE SOUZA em face de ALLAN VICTOR SOUZA 

XAVIER, ambos qualificados nos autos. Relata na exordial, que o 

interditando é seu filho, sendo portador de “paralisia cerebral hemiplegia 

espastica” 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 
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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 “Paralisia Cerebral”, necessitando de 

acompanhamento diário, deixando entrever que não possui autonomia, em 

decorrência da patologia, para a prática dos 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 este, 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 e a gestão de seus bens. 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. LUCIMAR MACHADO DE SOUZA (genitora) 

como curadora provisória do requerido ALLAN VICTOR SOUZA XAVIER, a 

fim de que possa assisti-lo 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, 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 do interditando (art. 751 do 

CPC) para o dia 19 de setembro de 2018, às 16h00min. Cite-se o 

interditando, cientificando-o, 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[1]. 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 munus de curador especial, o núcleo de 

Atendimento da Parte Adversa nas Ações de Família 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, 30 de 

julho de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito [1] Art. 245. 

Não se fará citação quando se verificar que o citando é mentalmente 

incapaz ou está impossibilitado de recebê-la. § 1o O oficial de justiça 

descreverá e certificará minuciosamente a ocorrência. (...)

Sentença

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1009803-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGAS BENEDITA DA SILVA (REQUERENTE)

EUCLIDES ANTONIO TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT0013282A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo n.º 1009803-54.2018 VISTOS, ETC. Inicialmente, tendo em vista 

que as ações que versem sobre casamento, separação de corpos, 

divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de 

crianças e adolescentes, devem tramitar em segredo de justiça, conforme 

o art. 189, inciso II, do NCPC, determino que o presente feito seja 

processado em segredo de justiça. Prosseguindo, trata-se Acordo 

Consensual entabulado por EUCLIDES ANTONIO TEIXEIRA e DOMINGAS 

BENEDITA DA SILVA, ambos qualificados nos autos. Compulsando o feito, 

verifica-se que as partes entabularam acordo, aduzindo terem convivido 

em regime de união estável de fevereiro de 1982 até novembro de 2016 e, 

com a dissolução da união, partilharam o bem adquirido em comum, 

postulando a homologação do ajuste de vontades para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos. A respeito, reza o artigo 487, inciso III, b, do Novo 

Código de Processo Civil: Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o 

juiz: I - acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; 

II - decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência 

ou prescrição; III - homologar: a) o reconhecimento da procedência do 

pedido formulado na ação ou na reconvenção; b) a transação; c) a 

renúncia à pretensão formulada na ação ou na reconvenção. Parágrafo 

único. Ressalvada a hipótese do § 1o do art. 332, a prescrição e a 

decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes 

oportunidade de manifestar-se. Destarte, considerando que não 

pretendem os interessados o reconhecimento e dissolução da união 

estável que alegam ter existido, mas apenas a homologação do acordo de 

vontades no que atine a um bem imóvel, não vislumbro óbice para o 

acolhimento da pretensão. Diante do exposto, nos termos do artigo 487, III, 

b, do Novo Código de Processo Civil, HOMOLOGO por sentença os termos 

do acordo da exordial de ID 12697258, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. Por fim, sem custas e despesas, porquanto defiro a 

assistência judiciária pretendida, com fundamento no artigo 98 do Novo 

Código de Processo Civil, ressaltando que a isenção ora deferida abrange, 

além das custas, taxas, selos e despesas processuais, os honorários de 

advogado e peritos que atenderem aos beneficiários. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, proceda-se com o 

necessário para o arquivamento da demanda. Cuiabá/MT, 30 de julho de 

2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1023677-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CIRA MARIA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA RACHEL FONSECA DA SILVA OAB - MT0018972A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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AGOSTINHA GONCALVES DE QUEIROZ (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo n.º 1023677-43.2017 VISTOS, ETC. Trata-se de AÇÃO DE 

INTERDIÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA 

proposta pelo CIRA MARIA DO NASCIMENTO contra AGOSTINHA 

GONÇALVES QUEIROZ, ambos qualificados nos autos. No ID. 11354162, 

foi noticiado o óbito da requerida e pugnado pela extinção do feito. 

Concitado a se manifestar, o Ministério Público concordou com a 

pretensão extintiva. Vieram-me aos autos. É o relatório. Decido. 

Analisando os autos, vislumbro que a requerente postulou pela extinção 

da ação sem julgamento do mérito, em decorrência do óbito da 

demandada, conforme faz prova a certidão de óbito constante no ID. 

11354177. Desta feita, em decorrência do óbito da parte requerida, a ação 

deve ser extinta sem resolução de mérito, em decorrência da perda 

superveniente do objeto e, por conseguinte, do interesse de agir. Isto 

porque, ocorrido o falecimento da curatelanda no decorrer da ação de 

interdição sem que seja possível a sucessão processual para fins de 

regularização, dada a natureza personalíssima da ação, deixou de ser 

juridicamente possível a interdição da demandada, não subsistindo 

interesse processual para o prosseguimento do feito, já que o objeto da 

ação não pode mais se concretizar. A despeito, vejamos o dispositivo 

legal aplicável, in verbis: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: ... 

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual; (...) Em 

igual sentido: APELAÇÃO CÍVEL. Ação de interdição. Sentença de parcial 

procedência. Morte do interditando. Perda do interesse processual. 

Processo extinto, sem resolução de mérito. Artigo 485, VI, do CPC/2015. 

Apelo prejudicado. (TJRS; AC 0103107-94.2016.8.21.7000; Charqueadas; 

Sétima Câmara Cível; Relª Desª Sandra Brisolara Medeiros; Julg. 

06/06/2016; DJERS 09/06/2016) ANTE O EXPOSTO, JULGO E DECLARO 

EXTINTA a presente ação, sem resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 485, inciso VI, do Novo Código de Processo Civil e, por conseguinte, 

REVOGO a liminar de ID. 9223301. Sem custas, despesas e honorários 

advocatícios, em decorrência da gratuidade concedida. Preclusa a via 

recursal, arquivem-se dos presentes autos, com as devidas anotações e 

baixas de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 30 de julho 

de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001123-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KANDRIA JULIANA MESQUITA SOARES CINTRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO SOARES CINTRA SENA OAB - MT0017790A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE JACKSSON MARTINS LARA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo n.º 1001123-80.2018 VISTOS, ETC. Trata-se de AÇÃO DE 

INTERDIÇÃO CC/ PEDIDO DE CURATELA PROVISÓRIA EM TUTELA DE 

URGÊNCIA proposta por KANDRIA JULIANA MESQUITA SOARES CINTRA 

contra JORGE JACKSON MARTINS LARA, ambos qualificados nos autos. 

No ID. 11618171 foi acostada a certidão de óbito da parte requerida. 

Concitado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pela extinção da 

demanda. Vieram-me aos autos. É o relatório. Decido. Analisando os 

autos, vislumbro que, no curso da demanda, a parte requerida faleceu, 

conforme faz prova a certidão de óbito constante no ID. 11618171. Desta 

feita, em decorrência do óbito da parte requerida, a ação deve ser extinta 

sem resolução de mérito, em decorrência da perda superveniente do 

objeto e, por conseguinte, do interesse de agir. Isto porque, ocorrido o 

falecimento do curatelando no decorrer da ação de interdição sem que 

seja possível a sucessão processual para fins de regularização, dada a 

natureza personalíssima da ação, deixou de ser juridicamente possível a 

interdição do demandado, não subsistindo interesse processual para o 

prosseguimento do feito, já que o objeto da ação não pode mais se 

concretizar. A despeito, vejamos o dispositivo legal aplicável, in verbis: 

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: ... VI - verificar ausência 

de legitimidade ou de interesse processual; (...) Em igual sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. Ação de interdição. Sentença de parcial procedência. 

Morte do interditando. Perda do interesse processual. Processo extinto, 

sem resolução de mérito. Artigo 485, VI, do CPC/2015. Apelo prejudicado. 

(TJRS; AC 0103107-94.2016.8.21.7000; Charqueadas; Sétima Câmara 

Cível; Relª Desª Sandra Brisolara Medeiros; Julg. 06/06/2016; DJERS 

09/06/2016) ANTE O EXPOSTO, JULGO E DECLARO EXTINTA a presente 

ação, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, 

do Novo Código de Processo Civil e, por conseguinte, REVOGO a liminar 

de ID. 11480422. Sem custas, despesas e honorários advocatícios, em 

decorrência da gratuidade concedida. Preclusa a via recursal, 

arquivem-se dos presentes autos, com as devidas anotações e baixas de 

estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 30 de julho de 2018. 

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1002635-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DELGADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENILTON PERICLES ARAUJO OAB - MT18481/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NAIR FERRARI DELGADO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo n.º 1002635-98.2018 VISTOS, ETC. Trata-se de AÇÃO DE 

INTERDIÇÃO C/C Antecipação de Tutela proposta por FERNANDO 

DELGADO contra NAIR FERRARI DELGADO, ambos qualificados nos 

autos. Por meio da petição de ID. 12412264 foi noticiado o óbito da 

requerida. Concitado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pela 

extinção da demanda. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. 

Decido. Analisando os autos, vislumbro que, no curso da demanda, a 

parte requerida faleceu, conforme faz prova a certidão de óbito constante 

no ID. 12412335. Desta feita, em decorrência do óbito da parte 

demandada, a ação deve ser extinta sem resolução de mérito, porquanto 

houve a perda superveniente do objeto e, por conseguinte, do interesse 

de agir. Como é cediço, a Ação de Interdição é personalíssima e versa 

sobre direito intransmissível, sendo insuscetível de substituição 

processual quando ocorre o óbito do interditando, o que leva à extinção do 

feito sem resolução de mérito, devido a perda do seu objeto. A despeito, 

vejamos o dispositivo legal aplicável, in verbis: Art. 485. O juiz não 

resolverá o mérito quando: ... VI - verificar ausência de legitimidade ou de 

interesse processual; (...) Em igual sentido: APELAÇÃO CÍVEL. Ação de 

interdição. Sentença de parcial procedência. Morte do interditando. Perda 

do interesse processual. Processo extinto, sem resolução de mérito. 

Artigo 485, VI, do CPC/2015. Apelo prejudicado. (TJRS; AC 

0103107-94.2016.8.21.7000; Charqueadas; Sétima Câmara Cível; Relª 

Desª Sandra Brisolara Medeiros; Julg. 06/06/2016; DJERS 09/06/2016) 

ANTE O EXPOSTO, JULGO E DECLARO EXTINTA a presente ação, sem 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Novo 

Código de Processo Civil e, por conseguinte, REVOGO a liminar de ID. 

12185168. Custas e despesas pela parte autora, já recolhidas. Preclusa a 

via recursal, arquivem-se dos presentes autos, com as devidas 

anotações e baixas de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 30 de julho de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1020984-23.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ORTENCIA BORGES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO TEIXEIRA LACERDA OAB - MT0015283A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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OIRTO GLORIO DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo n.º 1020984-23.2016 VISTOS, ETC. Trata-se de AÇÃO DE 

CURATELA ajuizada por ORTENCIA BORGES DA SILVA contra OIRTO 

GLORIO DA SILVA, ambos qualificados nos autos. Ressai da peça de 

ingresso, em apertada síntese, que o interditando é pai da requerente e é 

portador de problemas mentais, sendo incapaz de gerir a sua vida civil, 

razão pela qual requer a sua interdição, vindicando seja nomeada como 

curadora do demandado. Recebida a inicial, foi concedido os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, indeferida a liminar, designada audiência de 

entrevista e determinada a realização de perícia judicial (ID. 4180353). Na 

data aprazada para a audiência, foi realizada a entrevista do interditando 

(ID. 4866170), ocasião em que foi deferida a liminar, nomeando a 

requerente como curadora provisória do requerido. Na sequência, foi 

nomeado curador especial para o demandado, com o fito de patrocinar a 

sua defesa nos autos. Impugnação, por intermédio da Defensoria Pública, 

em favor do interditando no ID. 5851242. Laudo pericial no ID. 11905107. A 

autora se manifestou no ID. 11932490 e o requerido no ID. 12110491, 

ambos vindicando pela procedência da demanda. O Ministério Púbico 

vindicou pela procedência da demanda, ID. 12159717. Vieram-me os autos 

conclusos. É o Relatório. Decido. Trata-se de AÇÃO DE CURATELA 

ajuizada por ORTENCIA BORGES DA SILVA contra OIRTO GLORIO DA 

SILVA, ambos qualificadas nos autos. Através da presente, a requerente, 

filha do demandada, objetiva a interdição deste, com sua nomeação como 

curadora, ao argumento de que o interditando está impossibilitada de reger 

sua pessoa e bens. Pois bem. Inicialmente, necessário salientar que a 

curatela tem por finalidade precípua preservar os interesses do 

curatelado, cuidando de tudo que diz respeito à sua pessoa e aos seus 

bens. No caso em tela, verifica-se que o demandado não apresenta 

condições de reger sua vida, uma vez que o laudo médico afirma que: 

Após avaliação do periciado conclui que ele possui demência na doença 

de Alzheimer, classificada no Cid 10 F00, que cursa com prejuízos na 

memória, discernimento, orientação tempo/espaço e comportamento , 

tornando-a parcialmente incapaz de reger por si só seus atos da vida civil, 

necessitando de auxilio para administrar suas renda , bens e realizar 

tratamento de saúde. (ID. 11905107, p. 4-5) Assim, o conjunto probatório 

aportado aos autos autoriza a conclusão acerca da incapacidade relativa 

do interditando, o qual não possui condições de gerir os seus interesses 

da vida civil, por si só, necessitando de auxílio. Dessa forma, a 

procedência do pedido é medida que de rigor se impõe. Nesse sentido é a 

jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. INTERDIÇÃO E/OU 

CURATELA. INCAPACIDADE PARA O EXERCÍCIO DOS ATOS DA VIDA 

CIVIL DE NATUREZA PATRIMONIAL E NEGOCIAL. COMPROVAÇÃO. ART. 

1.767, I, DO CÓDIGO CIVIL C/C ARTS. 84 E 85 DA LEI FEDERAL 13.146/15. 

PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL. RECURSO PROVIDO EM 

PARTE. Restando comprovado pelas provas produzidas que o interditando 

não possui capacidade para os atos da vida civil de natureza negocial e 

patrimonial, a procedência do pedido inicial de interdição/curatela se impõe, 

devendo, entretanto, se limitar a tais atos, nos termos do disposto no art. 

1.767, I, do Código Civil c/c arts. 84 e 85 da Lei Federal 13.146/15. 

Rejeitada a preliminar e provido em parte o recurso. (TJMG; APCV 

1.0701.16.007891-4/001; Rel. Des. Judimar Biber; Julg. 05/07/2018; DJEMG 

17/07/2018) A respeito, necessário salientar que com a entrada em vigor 

do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº. 13.146/2015), a Ação de 

Interdição passou a ter como finalidade a colocação da pessoa deficiente, 

quando necessário, sob Curatela (art. 85 da lei em estudo) e a definição 

dos seus termos (art. 755, II, do CPC/2015). Conforme dispõe o art. 85, 

§2º, do Estatuto da Pessoa com Deficiência, a curatela é medida 

extraordinária e visa preservar os interesses do interditando, em especial 

os relativamente incapazes, os quais, segundo a atual redação legal, são 

“aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir 

sua vontade”, nos termos do artigo 4º, III, do Código Civil. A Lei de Inclusão 

mencionada não mais restringe os direitos de forma ampla e genérica, vez 

que o reconhecimento da deficiência não afeta a plena capacidade civil da 

pessoa, inclusive para casar, exercer direitos sexuais e reprodutivos, 

dentre outros (artigo 6º). À vista disso, conclui-se que o requerido deve 

ser submetida à curatela, a fim de que, nos termos do art. 85 da Lei 

13.146/2015, seja assistido em relação aos atos de natureza negocial e 

patrimonial. Por conseguinte, conquanto o Estatuto da Pessoa com 

Deficiência (Lei nº. 13.146/2015), que alterou a redação do artigo 1.727 do 

Código Civil, no sentido de que sejam fixados limites ao exercício da 

curatela, abrangendo, a priori, os atos previstos no artigo 1.728 do Código 

Civil, o qual diz respeito essencialmente à alienação e aquisição de bens, 

no caso sub judice também devem abranger os atos patrimoniais que 

possam ser entendidos como “de mera administração”. No mais, o pedido 

está em consonância com o disposto nos artigos 1.767 e seguintes do 

Código Civil e artigo 747 do Código de Processo Civil. Desse modo, verifico 

que o pedido contido na exordial merece acolhimento, uma vez que ficou 

demonstrado que o interditando apresenta quadro de saúde que limita o 

seu discernimento e o impede de gerenciar seus interesses da vida civil 

por si só, motivo pelo qual a interdição é medida que se impõe. ANTE O 

EXPOSTO, e por tudo o mais que dos autos consta, com fundamento no 

artigo 1.767, inciso I, do Código Civil e artigo 747 e seguintes do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado para o fim de 

DECRETAR A INTERDIÇÃO de OIRTO GLORIO DA SILVA, qualificada nos 

autos, por incapacidade civil relativa para exercer pessoalmente os atos 

da vida civil, com as limitações previstas no artigo 1.782 do CC/02, 

mantendo incólumes os seus demais direitos políticos e civis. Por 

conseguinte, NOMEIO a Srª. ORTENCIA BORGES DA SILVA, filha do 

interditado, como sua CURADORA, o que faço com fundamento no artigo 

1.775, §1º, do Código Civil, mediante termo de compromisso, 

incumbindo-se de assistir o interditado (requerido) nos atos negociais, 

patrimoniais e/ou de mera administração (art. 85 da Lei 13.146/2015), bem 

como de promover tratamento de saúde adequado, observando, ainda, o 

disposto nos artigos 1.774 e 1.781, ambos do Código Civil. Por fim, 

DECLARO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, com base no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Publique-se na rede mundial de 

computadores, no sítio do Tribunal de Justiça e na plataforma de editais do 

Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 06 (seis) meses, na 

imprensa local, 01 (uma) vez e no Órgão Oficial, por 03 (três) vezes com 

intervalos de 10 (dez) dias, constando o nome do interditado e da 

curadora, bem assim as demais disposições constantes no artigo 755, 

§3º, do CPC/2015. Na sequência, lavre-se o ALVARÁ DE CURATELA, que 

deverá ser assinado pela Curadora. Expeça-se mandado ao Cartório de 

Registro Civil, para averbação à margem do assento de nascimento do 

curatelado, observando-se o disposto no artigo 29, inciso V e artigo 93, 

ambos da Lei n.º 6.015/73 (LRP). Custas pela parte requerente, suspensa, 

todavia, em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita 

concedida. Ciência ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Após o decurso do prazo recursal, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações necessárias. Cuiabá/MT, 30 de julho de 2018. Elza 

Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1012518-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUREO EGIDIO DE MERCE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS OAB - MT0008874A-B 

(ADVOGADO)

ADRIANO MERCE DE PAULA OAB - MT0015399A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELMA BARAUNA SANTOS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo n.º 1012518-06.2017 VISTOS, ETC. Trata-se de INTERDIÇÃO c/c 

TUTELA DE URGÊNCIA LIMINAR (Curatela Provisória) proposta por AUREO 

EGÍDIO DE MERCÊ contra TELMA BARAÚNA SANTOS, ambos qualificados 

nos autos. Por meio da petição de ID. 12091933 foi noticiado o óbito do 

requerido. Concitado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pela 

extinção da demanda. Vieram-me aos autos. É o relatório. Decido. 

Analisando os autos, vislumbro que, no curso da demanda, a parte 

requerida faleceu, conforme faz prova a certidão de óbito constante no ID. 

12091960. Desta feita, em decorrência do óbito da parte demandada, a 
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ação deve ser extinta sem resolução de mérito, porquanto houve a perda 

superveniente do objeto e, por conseguinte, do interesse de agir. Como é 

cediço, a Ação de Interdição é personalíssima e versa sobre direito 

intransmissível, sendo insuscetível de substituição processual quando 

ocorre o óbito do interditando, o que leva à extinção do feito sem 

resolução de mérito, devido a perda do seu objeto. A despeito, vejamos o 

dispositivo legal aplicável, in verbis: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito 

quando: ... VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse 

processual; (...) Em igual sentido: APELAÇÃO CÍVEL. Ação de interdição. 

Sentença de parcial procedência. Morte do interditando. Perda do 

interesse processual. Processo extinto, sem resolução de mérito. Artigo 

485, VI, do CPC/2015. Apelo prejudicado. (TJRS; AC 

0103107-94.2016.8.21.7000; Charqueadas; Sétima Câmara Cível; Relª 

Desª Sandra Brisolara Medeiros; Julg. 06/06/2016; DJERS 09/06/2016) 

ANTE O EXPOSTO, JULGO E DECLARO EXTINTA a presente ação, sem 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Novo 

Código de Processo Civil e, por conseguinte, REVOGO a liminar de ID. 

6733985. Sem custas, despesas e honorários advocatícios, em 

decorrência da gratuidade concedida. Preclusa a via recursal, 

arquivem-se dos presentes autos, com as devidas anotações e baixas de 

estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 30 de julho de 2018. 

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1005946-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE MELLO STEFAN DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA RODRIGUES BRAGA OAB - MT16438/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Alvará Judicial n.º 1005946-97.2018 VISTOS, ETC. Trata-se de pedido de 

ALVARÁ JUDICIAL postulado por MARIA JOSE DE MELLO ESTEFAN DA 

COSTA para levantar saldo referente a Imposto de Renda deixado pelo 

seu companheiro, Sr. ANTENOR ESTEFAN DA COSTA, falecido em 

11/03/2016. Sobreveio informação prestada pelo Banco do Brasil, acerca 

do saldo referente a restituição de imposto de renda em favor do de cujus 

no espeque de R$8.961,59, ID.1365363. O Estado de Mato Grosso, por 

sua vez, noticiou que a única dependente habilitada do de cujus é a 

interessada, ID. 13658890. Por fim, a interessada concordou com os 

valores noticiados e postulou pela expedição de Alvará Judicial 

autorizando o seu levantamento. Em seguida, vieram-me os autos. É o 

relato. Decido. Cuida-se de pedido de jurisdição voluntária consistente em 

autorização para o levantamento de numerário relativo a valores deixados 

pelo Sr. ANTENOR ESTEFAN DA COSTA a título restituição de imposto de 

renda. Pois bem. Entendo que a pretensão merece ser acolhida, eis que 

para o levantamento de tais valores é desnecessária maiores 

formalidades, bastando apenas comprovar a condição de dependente 

habilitado perante o órgão empregador do extinto e, na sua falta, dos 

sucessores, na forma da lei civil, senão vejamos: Art. 1º - Os valores 

devidos pelos empregadores aos empregados e os montantes das contas 

individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de 

Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos 

titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados 

perante a Previdência Social ou na forma da legislação específica dos 

servidores civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na 

lei civil, indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou 

arrolamento. (Lei n.º 6.858/80) No caso, evola-se dos autos que a única 

dependente habilitada do extinto era a ora interessada, nos termos do 

artigo supra transcrito. Também não podemos deixar de considerar que 

restou cabalmente comprovada a existência de valores não recebidos em 

vida pelo Sr. Antenor, apenas a título de restituição de imposto de renda e, 

considerando não ser expressivo, inexiste qualquer óbice para a 

concessão da tutela jurisdicional perseguida, ou seja, a expedição de 

alvará judicial. De outro viés, não obstante a instituição bancária tenha 

aduzido haver pendências do extinto, no caso, débito atinente a 

Consignação e Renegociação Massificada, CDC, no valor de 

R$219.627,72, entendo que não obsta a concessão do alvará pretendido, 

conforme artigo 16 da Lei nº 1.046/1950[1]: A respeito, colaciono 

precedente: Apelação Cível Alvará judicial – Ilegitimidade de parte afastada 

– Banco do Brasil S.A. que tem interesse no feito e cuja intervenção deve 

ser deferida – Sentença que deferiu o levantamento, junto ao Banco do 

Brasil S.A., de valores deixados pela falecida Maria da Conceição Oliveira 

de Castro, independentemente da existência de eventuais empréstimos 

consignados por ela realizados – Banco que descumpriu a determinação, 

pois entende que o empréstimo consignado realizado pela falecida deve 

ser quitado com os valores cujo levantamento se pretende – Óbito da 

tomadora do empréstimo que extingue a obrigação – Inteligência do artigo 

16 da Lei 1.046/50 – Levantamento que deve ser mantido conforme 

determinado na origem. Nega-se provimento ao recurso. (TJSP; Apelação 

1004579-37.2016.8.26.0220; Relator (a): Christine Santini; Órgão Julgador: 

1ª Câmara de Direito Privado; Foro de Guaratinguetá - 4ª Vara; Data do 

Julgamento: 29/06/2018; Data de Registro: 29/06/2018). Saliente-se, por 

oportuno, que o Alvará Judicial é procedimento de jurisdição voluntária, 

que tem por escopo justamente facilitar o acesso à justiça, sem a 

necessidade de submissão aos formalismos de um inventário ou 

arrolamento, para fins de autorização judicial para levantamento de 

valores devidos ao de cujus e por ele não recebidos em vida. Diante do 

exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido 

inicial, autorizando a interessada MARIA JOSE DE MELLO ESTEFAN DA 

COSTA, a realizar o levantamento de numerário relativo ao Imposto de 

Renda no espeque de R$8.961,59. Transitada em julgado, expeça-se o 

ALVARÁ e, em seguida, promovam-se as anotações e baixas 

necessárias e arquivem-se os autos. Ciência ao Ministério Público. Custas 

e despesas pelos interessados, suspensa a exigibilidade, todavia, diante 

da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita que ora 

concedo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 30 de julho de 

2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito [1] “Ocorrido o 

falecimento do consignante, ficará extinta a dívida do empréstimo feito 

mediante simples garantia da consignação em folha” Elza Yara Ribeiro 

Sales Sansão Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1033149-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE FERREIRA LESCANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR RAFAEL LOPES OAB - MT22995/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIANA LOPES FERREIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo n.º 1033149-68.2017 VISTOS, ETC. Trata-se de INTERDIÇÃO 

C/C TUTELA DE URGÊNCIA LIMINAR (CURATELA PROVISÓRIA) proposta 

por LUCILENE FERREIRA LESCANO contra SEBASTIANA LOPES 

FERREIRA, ambas qualificadas nos autos. No ID. 11526582 foi acostada a 

certidão de óbito da parte requerida. Concitado a se manifestar, o 

Ministério Público pugnou pela extinção da demanda. Vieram-me aos 

autos. É o relatório. Decido. Analisando os autos, vislumbro que, no curso 

da demanda, a parte requerida faleceu, conforme faz prova a certidão de 

óbito constante no ID. 11526582. Desta feita, em decorrência do óbito da 

parte requerida, a ação deve ser extinta sem resolução de mérito, 

porquanto houve a perda superveniente do objeto e, por conseguinte, do 

interesse de agir. Como é cediço, a Ação de Interdição é personalíssima e 

versa sobre direito intransmissível, sendo insuscetível de substituição 

processual quando ocorre o óbito do interditando, o que leva à extinção do 

feito sem resolução de mérito, devido a perda do seu objeto. A despeito, 

vejamos o dispositivo legal aplicável, in verbis: Art. 485. O juiz não 

resolverá o mérito quando: ... VI - verificar ausência de legitimidade ou de 

interesse processual; (...) Em igual sentido: APELAÇÃO CÍVEL. Ação de 

interdição. Sentença de parcial procedência. Morte do interditando. Perda 

do interesse processual. Processo extinto, sem resolução de mérito. 

Artigo 485, VI, do CPC/2015. Apelo prejudicado. (TJRS; AC 

0103107-94.2016.8.21.7000; Charqueadas; Sétima Câmara Cível; Relª 

Desª Sandra Brisolara Medeiros; Julg. 06/06/2016; DJERS 09/06/2016) 

ANTE O EXPOSTO, JULGO E DECLARO EXTINTA a presente ação, sem 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Novo 

Código de Processo Civil e, por conseguinte, REVOGO a liminar de ID. 
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10495232. Sem custas, despesas e honorários advocatícios, em 

decorrência da gratuidade concedida. Preclusa a via recursal, 

arquivem-se dos presentes autos, com as devidas anotações e baixas de 

estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 30 de julho de 2018. 

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000891-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA RITA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR ALMEIDA FREITAS OAB - MT727/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIRIACO CABALLERO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo n.º 1000891-68.2018 VISTOS, ETC. Trata-se de INTERDIÇÃO c/c 

TUTELA DE URGÊNCIA LIMINAR (Curatela Provisória) proposta por MARIA 

RITA DA SILVA CABALLERO contra CIRIACO CABALLERO, ambos 

qualificados nos autos. Por meio da petição de ID. 11627796 foi noticiado o 

óbito do requerido. Concitado a se manifestar, o Ministério Público pugnou 

pela extinção da demanda. Vieram-me aos autos. É o relatório. Decido. 

Analisando os autos, vislumbro que, no curso da demanda, a parte 

requerida faleceu, conforme faz prova a certidão de óbito constante no ID. 

11627808. Desta feita, em decorrência do óbito da parte demandada, a 

ação deve ser extinta sem resolução de mérito, porquanto houve a perda 

superveniente do objeto e, por conseguinte, do interesse de agir. Como é 

cediço, a Ação de Interdição é personalíssima e versa sobre direito 

intransmissível, sendo insuscetível de substituição processual quando 

ocorre o óbito do interditando, o que leva à extinção do feito sem 

resolução de mérito, devido a perda do seu objeto. A despeito, vejamos o 

dispositivo legal aplicável, in verbis: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito 

quando: ... VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse 

processual; (...) Em igual sentido: APELAÇÃO CÍVEL. Ação de interdição. 

Sentença de parcial procedência. Morte do interditando. Perda do 

interesse processual. Processo extinto, sem resolução de mérito. Artigo 

485, VI, do CPC/2015. Apelo prejudicado. (TJRS; AC 

0103107-94.2016.8.21.7000; Charqueadas; Sétima Câmara Cível; Relª 

Desª Sandra Brisolara Medeiros; Julg. 06/06/2016; DJERS 09/06/2016) 

ANTE O EXPOSTO, JULGO E DECLARO EXTINTA a presente ação, sem 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Novo 

Código de Processo Civil e, por conseguinte, REVOGO a liminar de ID. 

11484248. Sem custas, despesas e honorários advocatícios, em 

decorrência da gratuidade concedida. Preclusa a via recursal, 

arquivem-se dos presentes autos, com as devidas anotações e baixas de 

estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 30 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017528-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALINOR FELIX DE MIRANDA FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO NADAF GUSMAO OAB - MT0016014A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, no prazo legal, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1023041-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRELIO RICARDO MARIN DE LIMA (IMPETRANTE)

A M COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNE KAROLINE GONCALVES LIN OAB - MT24791/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO ESTADUAL DO 

ESTA DO DE MATO GROSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita, e para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento 

de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do 

Sr. Oficial de Justiça em diligência no Bairro Centro Político Administrativo, 

Cuiabá-MT. comprovando nos autos. Obs.: OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO:Isto 

posto, consoante fundamentação supra, DEFIRO PARCIALMENTE A 

LIMINAR vindicada para o fim de determinar que a autoridade indigitada 

coatora proceda ao imediato licenciamento do veículo 201432-I / BMW X6 

XDRIVE 35I FG21(Importado) – Ano/Modelo: 2011/2012, Placa: NRR6336 e 

R E N A V A N  0 0 3 3 2 7 9 0 3 9 8 ,  C O R :  B R A N C A ,  C H A S S I : 

WBAFG2109CL509049,, de propriedade do Impetrante, sem a exigência de 

vinculação e pagamento da multa lançada no sistema do órgão de 

fiscalização, até ulterior julgamento de mérito deste writ. Ressalto que, 

esta decisão não restringe a não liberação do licenciamento caso haja 

outras pendências administrativas, tais como, IPVA, Licenciamento e 

DPVAT. Notifique-se a autoridade coatora enviando-lhe a segunda via da 

inicial, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações de 

praxe, e na oportunidade intime-a do teor desta decisão (art. 7º, I, Lei n. 

12.016/09). Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado sobre a presente 

decisão enviando-lhe cópia da inicial, para que querendo ingresse no feito 

(art. 7°, II da Lei n. 12.016/2009). Após, remetam-se os autos ao 

representante do Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias 

(art. 12, da Lei nº. 12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, 

venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único). Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1004583-95.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNEDA RACOES LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUDMILA RODRIGUES BERNINE OAB - MT12503/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO INDEA 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 Jardim Imperador, Várzea 

Grande-MT. comprovando nos autos. Obs.: OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: Assim, 

entendendo que foram satisfeitos os requisitos autorizadores da 

antecipação, defiro a liminar pleiteada nesta ação mandamental 

determinando que a impetrada se abstenha de exigir da impetrante para 

renovação da licença os seguintes documentos: Cópia da Anotação de 

Responsabilidade Técnica homologada pelo CRMV/MT, com vigência 

dentro do exercício; Certidão Negativa junto ao CRMV do RT; Cópia 

autenticada da carteira profissional do Responsável Técnico; Certidão 

Negativa do Estabelecimento junto ao CRMV. Notifique-se a autoridade 

coatora enviando-lhe a segunda via da inicial, a fim de que, no prazo de 10 

(dez) dias, preste as informações de praxe, e na oportunidade intime-a do 

teor desta decisão (art. 7º, I, Lei n. 12.016/09). Oficie-se a Procuradoria 

Geral do Estado sobre a presente decisão enviando-lhe cópia da inicial, 

para que querendo ingresse no feito (art. 7°, II da Lei n. 12.016/2009). 
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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.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 821207 Nr: 27420-20.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JENNIFER RIBEIRO SILVERIO, ELIANE SEBASTIANA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉIAS DA SILVA - 

OAB:13.456-B/MT, MANOEL SEIXAS FILHO - OAB:7633/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT - OAB:PGM, RUBI FACHIN (PROCURADOR 

DO MUNICÍPIO) - OAB:3.799/MT

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na 

petição inicial, EXTINGUINDO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, fincado no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil.Condeno a parte autora o pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §2º, do art. 85, 

do CPC, contudo, fica suspensa sua exigibilidade em virtude da 

concessão da gratuidade da justiça.Transitada em julgado, arquive-se, 

mediante as cautelas de estilo.P.I.C.Cuiabá/MT, 27 de julho de 2018.JORGE 

IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 901933 Nr: 31283-47.2014.811.0041

 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: M MONTAZOLLI EIRELI EPP, MIGUEL MONTAZOLLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇAO - 

SUFIS/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CAROLINE DE PAULA 

ROCHA - OAB:15228-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA e confirmo 

a liminar que ordenou a liberação das mercadorias apreendidas 

ilegalmente e descritas no Termo de Apreensão e Depósito litigioso. 

Extraiam-se cópias desta decisão, encaminhando-as à Autoridade 

Impetrada, bem como a pessoa jurídica interessada (Estado de Mato 

Grosso), a teor do que diz a letra do art. 13, da Lei 12.016/09. 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, 

c o n s i g n a d o  a s  n o s s a s  h o m e n a g e n s . S e m  c u s t a s  e 

honorários.P.I.C.Cuiabá/MT, 27 de julho de 2018.JORGE IAFELICE DOS 

SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 886160 Nr: 20643-82.2014.811.0041

 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: RONEY PETTERSON SILVA FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMANDANTE GERAL ADJUNTO DE POLÍCIA 

MILITAR DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR JUNIOR BRUN - 

OAB:9097/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Diante desses fundamentos, DENEGO A SEGURANÇA e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, nos termos do art. 

487, I, do CPC.Encaminhe-se cópia desta sentença à autoridade Impetrada 

para os devidos fins.Sentença não sujeita ao reexame necessário, 

conforme inteligência do §1º, art. 14, da Lei n. 10.016/09.Sem custas 

processuais e nem honorários advocatícios, pois incabíveis neste 

caso.Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas 

pertinentes.P.I.C.Cuiabá/MT, 27 de julho de 2018.JORGE IAFELICE DOS 

SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 895143 Nr: 26624-92.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEMINO VIANA CARVALHO, CATARINA DE ARRUDA 

CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA CRISANTO DE SOUZA 

GOMES - OAB:13.870/MT, MARCIA CRISANTO DE SOUZA GOMES - 

OAB:13870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO SANTOS DE 

CARVALHO-PROCURADOR DO ESTADO - OAB:18026-A

 Autos n.º 895143 – Procedimento Ordinário.

Vistos etc.

 Conforme se depreende dos autos a parte autora pugna pela desistência 

da ação e extinção do presente feito (fl. 106).

Intimada, a parte contrária manifestou anuência com o pedido postulado 

pelo requerente (fl. 109).

Ante ao exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos a 

desistência da ação formulada pela parte requerente à fl. 106, fazendo-o 

por sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do CPC e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal.

Custas pelo desistente.

P. I. C.

 Cuiabá/MT, 27 de julho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1054983 Nr: 48728-44.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRO DUQUE ESTRADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO MARCELO SPINOLA DA 

ROSA - OAB:13731, JACQUELINE CURVO RONDON - OAB:11.017/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ANTONIO PERLIN 

(Procurador do Estado) - OAB:17.040

 Autos n.º 1054983 – Procedimento Ordinário.

Vistos etc.

 Conforme se depreende dos autos a parte autora pugna pela desistência 

da ação e extinção do presente feito (fl. 265).

Intimada, a parte contrária manifestou anuência com o pedido postulado 

pelo requerente (fl. 267).

Ante ao exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos a 

desistência da ação formulada pela parte requerente à fl. 106, fazendo-o 

por sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do CPC e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal.

Custas pelo desistente.

P. I. C.

 Cuiabá/MT, 27 de julho de 2018.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1015597-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DONALDA DE SOUSA SANTOS (REQUERENTE)
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ABILIO CARDOSO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA ANDREIA BRUNK DE BITTENCOURT OAB - MT0016043A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE AGUA BOA (REQUERIDO)

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE MEDIO ARAGUAIA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO MAYOLINO MONTECCHI OAB - 005.717.021-55 (PROCURADOR)

FERNANDO CESAR LEOPOLDINO OAB - GO23545 (ADVOGADO)

 

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 para intimar as testemunhas arroladas, 

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. Designo o dia 28.08.2018, às 15h00min, para a audiência de 

inquirição/oitiva das testemunhas indicadas na Carta Precatória objeto do 

Processo n° 1015597-56.2018.8.11.0041, a realizar-se na sala de 

audiências da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de 

Cuiabá. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1021489-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOACIR FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DA SILVA ALVES OAB - MT0011167A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (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:Intimem-se as partes para indicar assistentes técnicos e 

formular quesitos em 15 (quinze) dias. Após, intime-se o Sr. Perito para, 

no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar acerca da nomeação. Designo o dia 

06/10/2018 às 8h (oito horas), no consultório médico do perito nomeado, 

qual seja, à ser realizada no consultório médico do perito nomeado, qual 

seja, à Rua Barão de Melgaço, n. 2754, Edificio Work Tower, Sala 908, 

Centro Sul, CEP 78020-902, nesta Capital, telefone/celular 99601-1639, 

para a realização da perícia médica, nos termos do art. 474 do CPC. 

Intime-se o INSS, para que, no prazo de 10 (dez) dias, efetue o depósito 

dos valores dos honorários, que deverá ser realizado junto à Conta Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sub conta destes autos, 

conforme dispõe o artigo 8º, §2º da Lei n. 8.620/1993. 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). OBSERVAÇÃO: O 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: 1013500-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDER CAPELARI DA PURIFICACAO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO OAB - MT0003508A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - 

IBADE (IMPETRADO)

MEMBROS DA DIRETORIA DE INTELIGÊNCIA DA SECRETARIA DE JUSTIÇA 

E DIREITOS HUMANOS, SRS. MARLON PINHEIRO NES, ALEXANDRE 

CANDIDO e BRUNO CESAR PINTO (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: Assim, determino que a parte autora, no prazo de 15 (quinze) 

dias, recolha o valor referente às despesas do Sr. Oficial de Justiça em 

diligência, sob pena de extinção do processo e cancelamento da 

distribuição. 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: 0504769-63.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LENITA MARTA FELICIANO CABRAL (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Secretário de Saúde do Municipio de Cuiabá (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Cuiaba Prefeitura Municipal OAB - (REPRESENTANTE)

 

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 a informação da parte Impetrada de 

que a Impetrante foi a óbito (Id. 517172), determino a intimação do Patrono 

constituído no polo ativo da demanda para que se manifeste, no prazo de 

5 (cinco) dias, acerca desta informação. Após, voltem-me os autos 

conclusos. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1018673-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO DA SILVA PEREIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO DA SILVA PEREIRA OAB - MT10446/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (IMPETRADO)

THIAGO FRANÇA - PRESIDENTE DO DETRAN MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita, e para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento 

de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do 

Sr. Oficial de Justiça em diligência no Bairro Centro Político Administrativo, 

Cuiabá-MT. comprovando nos autos. Obs.: OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: " Posto 

isto, CONCEDO A LIMINAR para o fim de que seja permitido à Impetrante 

obter o CRLV do veículo descrito na inicial, placas QBL 2903, 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: 1013904-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MORENO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VILELA GIOMETTI OAB - MT0010911A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ÚLTIMO ALMEIDA DE OLIVEIRA (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 
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abaixo transcrita, e para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento 

de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do 

Sr. Oficial de Justiça em diligência no Bairro Centro Político Administrativo, 

Cuiabá-MT. comprovando nos autos. Obs.: OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO:Ante o 

exposto, INDEFIRO a liminar almejada. 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014959-91.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO JUNIOR CANDIDO BARBOSA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Vistos, etc. Considerando o oficio 2060/2018 id. 12168543 

determino a intimação da Requerente para apresentar prestação de 

contas do objeto da ação, devendo esta conter a nota fiscal do serviço 

prestado e/ou fatura hospitalar bem como prontuário pormenorizado, no 

prazo de 10(dez) dias. Expeça-se o necessário. Intima-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: 1006207-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE MENDES MULLER AFFI (IMPETRANTE)

RODRIGO MULLER AFFI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE MENDES MULLER AFFI OAB - MT0009022A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR GERAL DO DETRAN-MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita, e para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento 

de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do 

Sr. Oficial de Justiça em diligência no Bairro Centro Político Administrativo, 

Cuiabá-MT. comprovando nos autos. Obs.: OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO:Posto 

isto, CONCEDO A LIMINAR para o fim de que seja permitido à Impetrante 

obter o CRLV do veículo descrito na inicial, placas OBH 9295, sem a 

necessidade do recolhimento das multas pendentes, desde que regular a 

documentação a ser apresentada ao Órgão de Trânsito e preenchidas as 

demais exigências. Notifique-se a autoridade coatora para, no prazo de 10 

(dez) dias, prestar as informações que entender convenientes (art. 7º, I, 

da Lei nº. 12.016/2009), devendo ser cumprido, ainda, o disposto no art. 

7º, II, da Lei nº. 12.016/2009. Após, remetam-se os autos ao 

representante do Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias 

(art. 12, da Lei nº. 12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, 

venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único). Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012351-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIL AVELINA DA SILVA ROSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges OAB - MT0004807A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Assim, com base nas considerações acima expostas, INDEFIRO 

o pedido de Assistência Judiciária Gratuita, com fundamento no artigo 99, 

§2° do Código de Processo Civil cumulado com o artigo 5° inciso LXXIV da 

Constituição Federal. Intimem-se a Requerente para efetuar o pagamento 

das custas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do 

processo sem o julgamento do mérito e cancelamento da distribuição (CPC, 

arts. 290, c/c, 485 inciso X). 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: 1007911-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PAULO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA OAB - MT0013731A-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:Assim, com base nas considerações acima expostas, e atento 

ao Princípio da Vedação à Decisão-Surpresa (CPC, art. 10), intime-se a 

parte autora para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais 

para a concessão de gratuidade judiciária, com fundamento no artigo 99, 

§2° do Código de Processo Civil cumulado com o artigo 5° inciso LXXIV da 

Constituição Federal, ou efetuar o pagamento das custas no prazo de 15 

(quinze) dias, sob a pena de extinção do processo sem o julgamento do 

mérito e cancelamento da distribuição (CPC, arts. 290, C/C, 485, inciso X). 

Para tanto, determino que o Requerido traga aos autos o comprovante da 

última Declaração de Imposto de Renda, conjuntamente a declaração de 

bens. 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-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1006170-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO NUNES DELGADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO SANTOS OAB - MT0002739A (ADVOGADO)

VITHOR CESAR MOREIRA DA SILVA ALMEIDA OAB - MT22996/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Posto isso, DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar e julgar 

o feito em favor da Vara Especializada de Execuções Fiscais da Comarca 

de Cuiabá. Encaminhem-se os autos ao juízo competente. Intime-se. 

Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021474-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA MARIA DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINEI RONQUE OAB - MT0015937A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (RÉU)

INDIANA SEGUROS S/A (RÉU)
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FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Posto isso, DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar e julgar 

o feito em favor da Vara Especializada de Execuções Fiscais da Comarca 

de Cuiabá. Encaminhem-se os autos ao juízo competente. 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: 1013770-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON PARREIRA DE MENDONCA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA OAB - MT0009116A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEMOB - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DO MUNICIPIO DE 

CUIABÁ (IMPETRADO)

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 Impetrante 

obter o CRLV do veículo descrito na inicial, placa QBH-3685, sem a 

necessidade do recolhimento das multas pendentes, desde que regular a 

documentação a ser apresentada ao Órgão de Trânsito e preenchidas as 

demais exigências. Notifique-se a autoridade coatora para, no prazo de 10 

(dez) dias, prestar as informações que entender convenientes (art. 7º, I, 

da Lei nº. 12.016/2009), devendo ser cumprido, ainda, o disposto no art. 

7º, II, da Lei nº. 12.016/2009. Após, remetam-se os autos ao 

representante do Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias 

(art. 12, da Lei nº. 12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, 

venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único). Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009766-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO RIBEIRO DA FONSECA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA OAB - MT0013731A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO 

(RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Assim, com base nas considerações acima expostas, INDEFIRO 

o pedido de Assistência Judiciária Gratuita, com fundamento no artigo 99, 

§2° do Código de Processo Civil cumulado com o artigo 5° inciso LXXIV da 

Constituição Federal. Intimem-se a Requerente para efetuar o pagamento 

das custas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do 

processo sem o julgamento do mérito e cancelamento da distribuição (CPC, 

arts. 290, c/c, 485 inciso X). 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-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1016469-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO DIAS CORREA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARELISE SPIESS OAB - MT10204/O (ADVOGADO)

MIGUEL ADILSON DE ARRUDA MOURA OAB - MT0012749A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Vistos, etc. Analisando os autos, verifico que os documentos 

anexos estão em desconformidade à Resolução nº 04/2016-TP, uma vez 

que estão descritos resumidamente o seu conteúdo, isto é, sem a 

identificação do seu objeto. Vale anotar que, além da referida norma, a 

descrição dos documentos facilita a contraposição dos fatos às provas 

anexas, bem como auxilia a pesquisa de documentos específicos em 

menor tempo, de modo a culminar na obtenção de uma decisão justa e 

efetiva, em tempo razoável (art. 6º do CPC). Desta forma, intime-se a parte 

Autora para, nos termos do artigo 321 do Novo Código de Processo Civil, 

emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, anexando os documentos 

nos moldes da mencionada resolução, sob pena de indeferimento, nos 

termos do parágrafo único do mesmo artigo. Intime-se. Cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010855-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAMAE CANGURU LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT0015244A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Assim, com base nas considerações acima expostas, e atento 

ao Princípio da Vedação à Decisão-Surpresa (CPC, art. 10), intime-se a 

parte Requerente para comprovar o preenchimento dos pressupostos 

legais para a concessão de gratuidade judiciária, com fundamento no 

artigo 99, §2° do Código de Processo Civil cumulado com o artigo 5° inciso 

LXXIV da Constituição Federal no prazo de 15 (quinze) dias, sob a pena 

de extinção do processo sem o julgamento do mérito e cancelamento da 

distribuição (CPC, arts. 290, C/C, 485, inciso X). Cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 391329 Nr: 27046-43.2009.811.0041

 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: MÔNICA HELENA PEREIRA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WYLERSON VERANO DE A. 

SOUSA - PROC. ESTADO - OAB:3968-MT

 Vistos, etc.

Noticia Parte Autora pela petição em fls. 300/301 (docs. fls. 302/306) que, 

não obstante a prolação de sentença, o Requerido não está cumprindo-a, 

pois, deliberadamente até o momento não providenciou a assistência 

médica conforme determina decisão de mérito.

Assim, requereu o bloqueio de valores junto à conta única do Requerido e 

sua imediata transferência para a conta bancária da prestadora de 

serviço, para que esta possa fornecer o medicamento almejado.

Ora, ante a inércia do Estado, a quem compete viabilizar a assistência à 

saúde de seus administrados, com absoluta prioridade para a saúde dos 

que se encontram em situação especialmente grave, cumpre ao Poder 
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Judiciário impor ao ente da Administração o cumprimento desta obrigação, 

entregando o provimento devido.

 A Constituição Federal ao garantir determinadas prerrogativas aos 

cidadãos, forneceu, também, meios para que esses direitos fossem 

efetivos, instrumentos de exigência das prestações oriundas dos direitos 

fundamentais. Nesse âmbito se insere, inclusive, a possibilidade do 

bloqueio de valores, que não consiste em afronta ao princípio da 

separação dos poderes, mas se insere no sistema de medidas para 

assegurar o cumprimento das garantias ditadas pela Carta Maior.

 Assim, o direito fundamental à saúde precisa extrapolar o texto da Carta 

Superior, alcançando o plano real, cumprindo ao Judiciário, sempre que 

provocado, valer-se dos meios adequados para impor à Administração o 

cumprimento dos deveres que lhe cabem.

 Os direitos e garantias fundamentais devem ser passíveis de exercício 

imediato, de forma ampla e eficaz, razão pela qual não se pode deixar o 

cidadão à mercê da organização administrativa para receber as 

prestações dessa natureza, sobretudo quando os bens sob iminência de 

dano são de natureza essencial, como ocorre no âmbito da saúde.

 Desse modo, comprovada a imprescindibilidade de utilização dos 

medicamentos para o tratamento, este deve ser fornecido de forma 

imediata e irrestrita, sendo que a inércia do Requerido autoriza a 

providência requerida pela Parte Autora.

O colendo Superior Tribunal de Justiça vem decidindo reiteradamente no 

sentido de ser cabível a imposição judicial à Administração Pública de 

fornecer assistência médica aos administrados, admitindo, inclusive, o 

bloqueio de verbas públicas para a efetivação de decisões relativas à 

matéria, confira:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES 

PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. BLOQUEIO DE VERBAS 

PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A 

REQUERIMENTO DA PARTE. MATÉRIA DECIDIDA EM RECURSO ESPECIAL 

SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. I - Esta Corte, ao 

julgar o Recurso Especial n. 1.069.810/RS, submetido ao rito do art. 543-C, 

firmou entendimento segundo o qual são legítimas as medidas cautelares 

deferidas pelo magistrado com o objetivo de assegurar a ordem de 

fornecimento àqueles cidadãos que deles dependem, inclusive a ordem de 

bloqueio/sequestro de verbas públicas. II - O Agravante não apresenta, no 

regimental, argumentos suficientes para desconstituir a decisão agravada. 

III - Agravo Regimental improvido. (STJ - AgRg no RMS: 43072 GO 

2013/0199150-7, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de 

Julgamento: 18/06/2015, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 

29/06/2015)

Posto isto, DEFIRO o bloqueio judicial via BACENJUD junto à conta do 

Estado de Mato Grosso, observados os termos do Provimento n. 

02/2015-CGJ, no valor de R$ 1.575,00 (mil quinhentos e setenta e cinco 

reais), valor necessário para o fornecimento do medicamento, com 

posterior transferência para a conta única do Poder Judiciário.

 Confirmado o bloqueio, expeça-se ofício ao Departamento de Conta Única 

do Tribunal de Justiça, para que proceda o rastreamento e vinculação do 

valor aos presentes autos.

Na sequência, tendo em vista que a Parte Autora apresentou orçamento, 

providencie a Secretaria o levantamento dos valores, expedindo-se o 

alvará em favor da DROGARIA CAVALARI EIRELI-ME, CNPJ 

28.863.471/0001-42, Banco SICOOB, Agência 4256-0, Conta corrente 

59729-5, no valor de R$ 1.575,00 (mil quinhentos e setenta e cinco reais).

Anoto que a Parte Autora deverá fazer a prestação de contas, no prazo 

de 10 (dez) dias, apresentando Nota Fiscal em nome do Requerido, com 

referência ao processo.

 Apresentada as prestações de contas, intime-se o Requerido para 

manifestar-se, nos termos do art. 11, §4º, do Provimento n. 02/2015-CGJ.

Intimem-se.

 Cumpra-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 809781 Nr: 16267-87.2013.811.0041

 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: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, CARLOS EMILIO 

BIANCHI NETO (PROC. ESTADO) - OAB:, JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B, ROGÉRIO LUIZ GALLO 

(PROC. ESTADO) - OAB:6.677/MT, ROGÉRIO LUIZ GALLO (PROC. 

MUNICIPAL) - OAB:6.677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Willans Fratoni 

Rodrigues - OAB:11.065-A, NELSON WILLIAN FRATONI RODRIGUES - 

OAB:128.341 - SP

 EX POSITIS, ACOLHO o pedido formulado na inicial, a fim de determinar a 

reintegração de posse ao Estado de Mato Grosso, da faixa de domínio 

localizada no Município de Cuiabá, na Avenida Tenente Coronel Duarte 

(Prainha), n. 565, Bairro Centro, em Cuiabá/MT, confirmando a tutela 

outrora concedida.De forma que, JULGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, em consonância com o art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.Caso existam valores depositados nos autos, desde já, 

defiro o levantamento destes pelo Requerente Estado de Mato 

Grosso.Sem custas e honorários.P. R. I. C.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003850-80.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEDOINA DA CRUZ MARQUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

STELA MARA KOZOW ALBUQUERQUE OAB - MT10626/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. No caso vertente, a sentença condenatória, ratificada em grau 

de recurso de apelação, é ilíquida, sendo necessária a sua liquidação para 

posterior cumprimento. Para o caso concreto, a forma de liquidação 

adequada é a por arbitramento. Em sendo assim e considerando que a 

parte autora já se manifestou nos autos, intime-se o requerido para, se 

assim desejar, apresentar pareceres ou documentos elucidativos que 

entender pertinentes, no prazo de 10 dias. Intimem-se. Cumpra-se. 

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033593-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO PADILHA CORTES (AUTOR)

PAULO CEZAR MEDEIROS CORTES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON LUIZ DO NASCIMENTO DA SILVA OAB - MT18211/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABA (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos etc. Diante da informação contida na contestação do Município de 

Cuiabá, de que o requerente foi a óbito, intime-se o seu patrono para que 

se manifeste nos autos, no prazo de cinco dias, acerca do fato noticiado, 

trazendo aos autos a certidão de óbito em caso de confirmação. Após, 

conclusos. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015989-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CILVER ANTAO DE ARAUJO (AUTOR)

DEOMERCIO NERIS DE ARAUJO (AUTOR)

EDSON ANTONIO DE MIRANDA (AUTOR)
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ENEAS BONIFACIO DE ALMEIDA (AUTOR)

ENILSON ADELINO DANTAS (AUTOR)

FRANCISCO APARECIDO SOUZA ARAUJO (AUTOR)

GIANCARLO JOSE SANTANA (AUTOR)

GILBERTO JOSE DA CRUZ (AUTOR)

ISRAEL ALVES DA CRUZ (AUTOR)

JEAN POOL CORREA (AUTOR)

MANOEL FABIANO LEITE FILHO (AUTOR)

MIRIAN FERRAZ BERBEL BALMER (AUTOR)

NELSON JOSE DOS SANTOS (AUTOR)

PATRICIA EDVIRGES DUARTE (AUTOR)

PAULINO HEMENEGILDO DE ARRUDA (AUTOR)

RICKY WOTSON MARQUES (AUTOR)

RONALDO DE SOUZA FERREIRA (AUTOR)

WALDISNEY NUNES DE ALMEIDA (AUTOR)

ALEXSANDRO PRUDENCIO SIQUEIRA (AUTOR)

ANDERSON NOVAES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE BATISTA FILHO OAB - PR19793-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos etc. Verifico que os autores não juntaram aos autos a decisão 

administrativa do Comandante Geral da PM/MT em relação à sindicância 

instaurada pela Portaria nº 249/SIND/CORREGPM/2017, de 31 de agosto de 

2017, a qual considero indispensável para análise do pedido liminar. Deste 

modo, nos termos do art. 321 do CPC, bem como à vista do princípio da 

economia processual, faculto aos mesmos emendar a inicial para juntar tal 

decisão, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. Cumpra-se. 

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1010265-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR SILVA CHAGAS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUSSEL ALEXANDRE BARBOSA MAIA OAB - MS6296 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DETRAN MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Ante o teor da certidão de ID. 14343319 e nada havendo a 

reexaminar, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, com as homenagens do Juízo. Cumpra-se. AGAMENON 

ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025479-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GILSON DE MELO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Tendo em vista a informação de interposição de agravo de 

instrumento com a juntada da decisão indeferindo a liminar, intimem-se as 

Partes para, no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

pretendem produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de 

indeferimento. Após, vistas ao Ministério Público. Com estas providências, 

voltem-me conclusos para sanear os autos, ou se for o caso, julgar 

antecipadamente a lide. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO 

JÚNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1023156-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DERGAN ANTONIO BARACAT (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIK JUNIOR NEVES BARACAT OAB - MT0018525A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIREITOR DE DETRAN MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança interposto por DERGAN 

ANTONIO BARACAT contra ato coator do DIRETOR DO DEPARTAMENTO 

DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO. É o que merece registro. 

Ab initio, observa-se que a presente ação não veio acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da ação. Deste modo, nos 

termos do art. 321 do CPC, bem como à vista do princípio da economia 

processual, faculto ao Impetrante a emenda a inicial para juntar o 

instrumento de procuração, comprovante de endereço do Impetrante e 

demais documentos que considerar necessários, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Intimem-se. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR 

JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008677-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Município de Cuiabá (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: 1000741-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON APARECIDO DOS ANJOS GARCIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI OAB - MT0008337A-O (ADVOGADO)

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT0010455A (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-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1018629-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI RIGO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAM LOURENCO DE OLIVEIRA OAB - MT10363/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADOR DO MUNICIPIO DE CUIABÁ (IMPETRADO)

 

Vistos, etc. De acordo com o art. 319 do CPC, são requisitos da petição 

inicial o fato e os fundamentos jurídicos do pedido. No caso vertente, a 

autora refere que recebia “Gratificação de Regime Integral” do Município 

de Cuiabá, que posteriormente deixou de ser paga. Porém, ao descrever 

os fatos, a autora não declina o momento em que deixou de receber a 

verba e nem o motivo dessa cessação. Em sendo assim, faculto à autora 

que promova a emenda da petição inicial no prazo de 15 dias, 

esclarecendo ao juízo os fatos apontados no parágrafo supra e trazendo 

aos autos as legislações municipais que entende aplicáveis ao caso, 

comprovando a sua vigência, conforme art. 376 do CPC. Decorrido o 

prazo, com ou sem contestação, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022836-14.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

E L ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR PORTO SOUZA OAB - MT0007250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado do Mato Grosso/Procuradoria Geral (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Diante de todo o exposto, DECLINO 

da competência para conhecimento e julgamento da presente lide em favor 

do juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca da Capital. 

Remetam-se os feitos ao juízo competente, promovendo-se as baixas 

necessárias no sistema. Intime-se. Cumpra-se com urgência, diante da 

pendência de análise do pedido de tutela de 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-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1015077-67.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VITORIO QUAINI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZABETH MACEDO SILVA OAB - MT6912/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GECAD INTERMAT (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA MARQUES FIGUEIREDO FILHA OAB - MT8618/O 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: INTIMAR DAS PARTES para ciência da sentença proferida 

nos autos, cuja parte dispositiva segue transcrita: Isso posto, nos termos 

da fundamentação supra, HOMOLOGO a desistência do impetrante no 

prosseguimento da lide e, consequentemente, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM ANÁLISE DO MÉRITO, com fundamento no art. 485, VIII, 

do CPC. Sem custas e nem honorários advocatícios, pois incabíveis no 

caso vertente. Sentença não sujeita ao reexame necessário, nos termos 

do art. 496, I, do CPC. Após o trânsito e julgado, arquive-se com as baixas 

necessárias. P.R.I.C. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010920-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIA LOURENCO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Laryssa Carolina Araújo de França OAB - MT15585/O-N (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: 1002920-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS DE OLIVEIRA OAB - SP383576 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN/MT (RÉU)

LUIS ANDRE LEMES (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, no prazo legal, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016528-30.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLICIA DE MATO GROSSO (AUTOR)

AMDEPOL ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE DELEGADOS DE POLICIA 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, no prazo legal, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009196-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANTA INES CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEY BERTUCCI OAB - MT0004319S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, no prazo legal, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011373-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS MARCELO MOREIRA DE CASTILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

marinice de fátima da cruz OAB - MT13366/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: 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: 1020138-06.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REDEMAX PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DA SILVA CRUZ OAB - MT0006660A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Manoel Santana Morais Nascimento (RÉU)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, no prazo legal, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037872-33.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

JANE BELLOTE PAGLIUCA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA GABRIELA BALBINOT DOS ANJOS OAB - MT0018077A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

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: 1016837-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CHRISTIELLE FREITAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FERNANDES DE SOUZA OAB - MT0005721A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, no prazo legal, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000627-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA MARCIA JULIANI DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA OAB - MT0018201A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para MANIFESTAR-SE acerca da 

certidão do ID 14365049. OBSERVAÇÃO: O 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: 1007765-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA DE ANDRADE MONTEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA MARA GONÇALVES OAB - MT10740/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, no prazo legal, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028461-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMARATI EXPRESS TRANSPORTE DE CARGAS E ENCOMENDAS LTDA 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE CABRERA HALLAL OAB - SP209959 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, no prazo legal, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001375-54.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FERNANDO FEITOZA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT0009405A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, no prazo legal, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013774-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIRO LUCAS MACHADO PRATES OAB - SC33787 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR O ADVOGADO DA PARTE AUTORA para 

MANIFESTAR ACERCA DA CERTIDÃO ID 14349377. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1299295 Nr: 8260-33.2018.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIVIANE MODESTO RIBEIRO LORENZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS 

- OAB:12.464-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "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."

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021213-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR ROMERO LIMA JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HOMERO LIMA NETO OAB - MT23064/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Câmara Municipal de Cuiabá (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO DE IMPOSTO 

DE RENDA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por CESAR 

ROMERO LIMA JUNIOR em face da CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ e 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, onde pleiteia, em sede de antecipação de tutela, a 

imediata isenção de Imposto de renda retido na fonte (IRRF) em razão de 
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ser portador de neoplasia maligna com metástase, ante a presença dos 

requisitos autorizadores para tanto. O autor relata que é servidor público 

efetivo – cargo de Analista Legislativo – da Câmara Municipal de Cuiabá, 

devidamente aprovado e nomeado em concurso púbico de provas e 

títulos. Atualmente encontra-se acometido por neoplasia maligna com 

metástase e requereu isenção do IRRF. É o que tinha a relatar. Decido. 

Primeiramente é o caso de exclusão da Câmara Municipal de Cuiabá do 

polo passivo desta demanda, haja vista não possuir personalidade jurídica 

para estar em Juízo. Neste sentido a jurisprudência do TJMT: JUÍZO DE 

RETRATAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME 

NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – 

CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL PARA URV – ILEGITIMIDADE PASSIVA 

CÂMARA MUNICIPAL – REJEITADA – PRESCRIÇÃO – AFASTADA – 

DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO 

ERRÔNEA E PERCENTUAL DEVIDO – SENTENÇA ILÍQUIDA – 

IMPRESCINDIBILIDADE DE SUA LIQUIDAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 

Câmara Municipal é órgão da municipalidade, que não detém personalidade 

jurídica própria, sendo, pois, representada ativa e passivamente, em juízo, 

pelo Município, na forma do artigo 74, inciso III, do CPC. (Apelação e 

reexame necessário nº 154756/2016. Rel. Des. Márcio Vidal. Data de 

julgamento: 16.07.2018) Assim, excluo a Câmara Municipal de Cuiabá do 

polo passivo desta lide, devendo a Secretaria proceder às anotações 

necessárias. Seguindo, para a concessão de antecipação dos efeitos da 

tutela, a legislação de regência impõe a comprovação de dois requisitos: o 

fumus boni juris – que se refere à probabilidade do direito invocado – e o 

periculum in mora – consistente no perigo de dano ou o risco ao resultado 

útil do processo. Conforme mencionado no relatório, o autor requer 

isenção do IRRF. No caso vertente, os documentos que acompanham a 

exordial não são suficientes a demonstrar a relevância do direito 

invocado. Verifico que dentre os documentos juntados com a exordial não 

consta qualquer negativa administrativa do pedido em questão. A 

jurisprudência tem caminhado no sentido de exigir o pedido administrativo 

para que reste configurada a lide, pois, não havendo negativa ou ao 

menos demora por parte da Administração não há pretensão resistida, não 

há conflito, não há interesse de agir. Neste sentido o TRF da 5ª Região em 

caso bastante semelhante: TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA 

FÍSICA. CARDIOPATIA GRAVE. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO PRÉVIO 

NA VIA ADMINISTRATIVA. 1. O ponto controvertido discutido nos autos 

cinge-se em verificar a presença do interesse de agir da parte, que teve 

negado por este Tribunal agravo de instrumento interposto contra decisão 

que revogou a antecipação de tutela anteriormente concedida no sentido 

de impedir o desconto de imposto de renda pessoa física dos proventos 

de aposentadoria, com determinação de restituição dos valores pagos, 

sob o fundamento de não haver requerimento prévio na via administrativa. 

2. Aplicável entendimento do Tribunal no sentido de ser necessário o 

requerimento na via administrativa, com submissão do interessado a 

exame pericial, a fim de caracterizar, no caso de negativa do pedido 

administrativo, a pretensão resistida apta a justificar o pleito na via judicial 

(PJE: 08010578720134050000). 3. Concessão dos benefícios da justiça 

gratuita nos termos da Lei 1.060/50, art. 1º, parágrafo 1º. 4. Apelação não 

provida. (Processo nº 08002015520134058300, AC/PE, Des. Federal 

Emiliano Zapata Leitão, Quarta Turma, Data de julgamento: 28.01.2014) 

Desse modo, não é possível vislumbrar, de plano, a existência de um ato 

ilegal ou arbitrário por parte do Impetrado a cercear direito líquido e certo 

da parte em obter a isenção do IRRF. Até que se poderia considerar a 

eventual existência de omissão na análise do pedido, porém, esta não é 

causa de pedir da inicial. Logo, por não vislumbrar, de plano, a existência 

do ato coator, entendo que é o caso de indeferimento da liminar vindicada 

por ausência da fumaça do bom direito. Isso posto, INDEFIRO o pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela ante a ausência dos pressupostos 

exigidos pelo artigo 300 e seguintes do CPC. Cite-se o Requerido para 

querendo, apresentar contestação no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. 

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037201-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES SELLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL FRANCISCO FELIX OAB - MT11158/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Trata-se de Ação Ordinária de concessão de pensão por 

morte ajuizada por MARIA DE LOURDES SELLA em desfavor do ESTADO 

DE MATO GROSSO, devidamente qualificados na exordial, objetivando a 

antecipação da tutela jurisdicional para que o Requerido conceda a 

pensão por morte à autora, companheira do aposentado e segurado 

falecido, sr. Elmo dos Santos Bertinetti. Conta a Requerente que o sr. Elmo, 

seu companheiro veio a falecer no dia 09/09/2017 e que tendo requerido o 

benefício de pensão por morte junto ao MT-PREV, o mesmo lhe foi negado 

sob o argumento de que a autora não apresentou cópia da sentença que 

declara a união estável, procedimento exigido por lei estadual. Com a inicial 

vieram documentos. Houve declínio de competência deste Juízo em favor 

do Juizado Especial da Fazenda Pública e posteriormente reconhecimento 

da competência por este Juízo, em razão de precedente do TJ/MT. É o 

relatório. Decido. A antecipação de tutela pretendida deve ser de plano 

indeferida, uma vez que encontra vedação legal no art. 1º, da Lei nº. 

9.494/97, o qual determina a aplicação, ao instituto processual da 

antecipação de tutela, dos preceitos contidos no art. 1º, da Lei nº 

8.437/92. Vejamos: “Art. 1º Aplica-se à tutela antecipada prevista nos 

arts. 273 e 461 do Código de Processo Civil o disposto nos arts. 5º e seu 

parágrafo único e 7º da Lei nº. 4.348, de 26 de junho de 1964, no art. 1º e 

seu § 4º da Lei nº 5.021, de 9 de junho de 1966, e nos arts. 1º, 3º e 4º da 

Lei nº. 8.437, de 30 de junho de 1992” (Lei nº. 9.494/97). “Art. 1º Não será 

cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento 

cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou 

preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida 

em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.” (Lei 

nº. 8.437/92). Assim dispõe o art. 7º, §2º da Lei 12.016/2009: “Art. 7º Ao 

despachar a inicial, o juiz ordenará: (...) §2º Não será concedida medida 

liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a 

entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação 

ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a 

extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza.” Nesse 

mesmo sentido é o posicionamento do E. STJ: “ADMINISTRATIVO E 

PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA. POSSIBILIDADE. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 1.º DA LEI 

N.º 9.494/97. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ART. 273 DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL. REEXAME DA MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A 

jurisprudência desta Corte se consolidou no sentido da possibilidade de 

concessão de antecipação de tutela contra a Fazenda Pública, nos casos 

não vedados pelo art. 1.º da Lei n.º 9.494/97. Assim, não versando os 

autos sobre reclassificação, equiparação, aumento ou extensão de 

vantagens pecuniárias de servidor público ou concessão de pagamento 

de vencimentos, a antecipação de tutela deve ser deferida” (AgRg no Ag 

802016 / PE – 5ª Turma – Rel. Min. Laurita Vaz - DJ 05/02/2007 p. 350). E 

também do E. TJMT: “MANDADO DE SEGURANÇA - AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - DECISÃO QUE INDEFERE LIMINAR EM FACE DA FAZENDA 

PÚBLICA QUE OBJETIVAVA ASSEGURAR INCORPORAÇÃO DE 

VANTAGENS EM FOLHA - IMPOSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ARTS. 1º 

E 2-B DA LEI N°9.494/97 - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – 

RECURSO IMPROVIDO. A Lei n° 9.494/97 veda antecipação de tutela em 

demanda que tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha 

de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou 

extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios” (Recurso de Agravo de Instrumento nº. 

52671/2007 – Classe II – 15 – Comarca de Porto Esperidião – 5ª Câmara 

Cível – Rel. Des. Munir Feguri). Posto isso, INDEFIRO o pedido de 

antecipação de tutela. Com fulcro no art. 98 do CPC, presentes os 

pressupostos, DEFIRO a gratuidade da justiça. Intime-se a autora para que 

se manifeste sobre a contestação apresentada. Intimem-se. Cumpra-se. 

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017990-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR OAB - MG77467 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
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Vistos etc. Trata-se de Embargos de Declaração aviados por CLARO S/A, 

arguindo a existência dos requisitos ensejadores dos mesmos. Segundo o 

embargante, a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência 

contém ponto de omissão que necessita ser sanado. Este Juízo denegou a 

tutela de urgência sob a fundamentação de que não haveria, no momento 

de cognição não exauriente, fumaça do bom direito. É o que tinha a relatar. 

Decido. Não havia e de fato ainda não há como constatar a ilegalidade da 

multa aplicada à autora. Nos termos da decisão, considerando-se a 

natureza punitiva da sanção administrativa, a avaliação da legalidade ou 

ilegalidade da mesma somente será possível com a análise aprofundada 

das questões de fato e de direito, o que não é possível neste breve. Pois 

bem. Da leitura da peça dos embargos, verifica-se que a intenção da 

embargante é a de rediscutir o mérito do decisum, o que é inadmissível na 

via estreita dos embargos declaratórios. O advento do NCPC, embora 

tenha trazido algumas alterações no instituto dos embargos declaratórios, 

não alterou sua substância, permanecendo como seu objeto o 

esclarecimento de obscuridade ou eliminação de contradição (art. 1.022). 

Logo, os aludidos embargos de declaração não merecem provimento, eis 

que revelam mera irresignação com o resultado do julgamento, fato 

processual que não se amolda em nenhuma das hipóteses legais 

contempladas no art. 1.022 e seguintes, do NCPC. Ademais, vale lembrar 

que a decisão liminar não necessita enfrentar todas as teses levantadas 

pelo Impetrante, haja vista tratar-se de decisão não exauriente. Isso posto, 

CONHEÇO dos Embargos de Declaração, pois tempestivos e, no mérito, 

LHES NEGO PROVIMENTO. Intimem-se. Cumpram-se as determinações da 

decisão de Id. 14198727. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz 

de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1029007-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO HENRIQUE XAVIER GUIMARAES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BENEDETI OAB - MT0007145A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Secretaria de Estado de segurança pública de Mato Grosso (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por MÁRIO 

HENRIQUE XAVIER GUIMARÃES contra ato praticado pela COMISSÃO DE 

ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO SOCIAL DA 

PERÍCIA OFICIAL E INDENTIFICAÇÃO TÉCNICA DE MATO GROSSO, no qual 

busca que seja determinada que a autoridade coatora inclua seu nome no 

rol de candidatos “recomendados”, eis que os documentos apresentados 

com o recurso administrativo supriram totalmente a exigência do edital, 

principalmente porque não existe qualquer ato ou fato desabonador de 

sua conduta moral, civil e criminal, sendo-lhe garantida a 

convocação/conhecimento dos demais atos do certame. O Impetrante 

conta em resumo, que foi aprovado nas três fases iniciais do certame 

regido pelo Edital nº 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC para o cargo de 

Papiloscopista, porém foi considerado “não recomendado” na investigação 

social (4ª fase), e consequentemente eliminado do concurso. Relata que 

sua eliminação se deu por não ter apresentado a declaração de bens 

atualizada, a certidão negativa da Justiça Federal e da foto 3x4 datada. 

Sustenta que ingressou com recurso administrativo, argumentando que a 

foto 3x4 foi apresentada datada manualmente e que o edital não 

especificou com clareza o meio que deveria ser utilizado para grafar a 

foto, alegou ainda que a certidão criminal foi enviada bem como a 

declaração de bens de acordo com o exigido em edital, tendo juntado 

ainda complementarmente os extratos previdenciários e fiscais 

comprovando o rendimento dos últimos anos, porém ao final foi julgado 

improcedente, apesar de reconhecer o envio da certidão criminal estado 

neste ponto aprovado o recurso, com relação aos demais documentos foi 

mantido o posicionamento anterior com a não recomendação, e sua 

consequente eliminação do certame. Pondera que a não recomendação se 

deu apenas pela incompatibilidade dos documentos acima mencionados, 

não havendo qualquer fato desabonador de sua conduta para o exercício 

do cargo. Impetra o presente objetivando suspender o ato que mandamus 

a considerou “não recomendado”, devendo o Impetrado realizar a devida 

investigação social sobre a documentação apresentada e se, sendo 

considerada “recomendada”, que lhe seja garantido o direito a posse no 

cargo pretendido pelos motivos acima expostos. Com a inicial vieram 

documentos. Oportunizada a emenda da inicial para retificar ou ratificar o 

polo passivo da ação, uma vez que o Impetrante indicou o Secretário de 

Estado de Segurança Pública (ID 10098917), tendo sido cumprida ao ID 

10130479. Liminar indeferida ao ID. 10583299. Intimado e citado, o 

Requerido apresentou suas informações ao ID. 11406585. O 

Representante do Ministério Público manifestou pela ausência de interesse 

público capaz de justificar a intervenção ministerial. É o relatório. Decido. 

Antes de analisar o mérito do presente mandamus, cumpre apreciar as 

preliminares levantadas pela autoridade coatora, quais sejam a) 

litisconsórcio passivo necessário; b) ausência de direito líquido e certo. O 

impetrado argumenta a necessidade de formação de litisconsórcio passivo 

e inclusão no polo passivo desta demanda todos os candidatos que 

possam ser atingidos com a eventual procedência do pedido formulado na 

exordial. O STJ já pacificou entendimento de que é dispensável a 

formação do litisconsorte passivo necessário em casos de concurso 

público, tendo em vista que os candidatos possuem apenas expectativa 

de direito à nomeação (Precedentes: AgInt no REsp 1690488/MG, Rel. 

Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 

20/06/2018; AgInt no AREsp 1028930/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 05/12/2017; EDcl no REsp 

1662582/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 26/09/2017, DJe 09/10/2017). Conforme mencionado acima, é 

desnecessária a formação do litisconsórcio passivo, razão pela qual 

indefiro o pedido desta preliminar. A “ausência de direito líquido e certo” se 

confunde com o mérito, razão pela qual será com ele analisada. Passo 

então a analisar o mérito. Vê-se que a questão sob análise está em se 

verificar a existência ou não do aludido direito líquido e certo que o 

Impetrante alega ser resultado de abuso de poder pela autoridade 

apontada como coatora em eliminá-lo do concurso, conforme o relatório. In 

casu, a questão cinge-se na alegação do Impetrante de ter apresentado 

os documentos exigidos em edital, mesmo que de forma incompatível como 

passo a esclarecer. No tocante à não apresentação da certidão negativa 

da Justiça Federal, este equívoco já foi reconhecido pela administração 

quando da resposta ao recurso administrativo, restando prejudicada a 

análise neste mandamus, conforme já mencionado na decisão liminar. O 

Impetrante apresentou a foto 3x4 datada manualmente no verso, o que 

não foi aceito pela Impetrada. Analisando o Edital nº 

001/2017/SEGES/SESP/POLITEC, percebe-se que o item 16.4.K exigia 

“Formulário de informações para fins de Investigação Social, com foto 

recente 3x4 datada, constante do Anexo VII deste Edital, que deve ser 

impresso, preenchido e assinado pelo candidato”. Nota-se que o edital não 

especificou de que forma deveria ser datada a foto 3x4, apenas utilizou a 

expressão “foto recente 3x4 datada”, sendo omisso quanto à exigência de 

que a foto deveria ser datada mecanicamente ou que ao tirar a foto o 

candidato deveria segurar uma placa com a data, como era exigido nos 

casos de confecção de passaporte. Neste ponto, não seria razoável que 

o candidato fosse desclassificado por apresentar foto 3x4 com marcação 

de data supostamente insuficiente, uma vez que o edital não fez previsão 

expressa de como deveria ser a foto 3x4 datada, porém esta não é a 

única irregularidade apontada pela Impetrada para considerar o Impetrado 

“não recomendado” .  Cons iderando que o  Ed i ta l  n º 

001/2017/SEGES/SESP/POLITEC, previa em seu item 16.4.1 que “O 

candidato que não postar a correspondência com os documentos 

relacionados ou postar de forma incompleta ou ainda postar fora do prazo 

estabelecido no subitem 16.4 para a Investigação Social será eliminado do 

concurso.”, e ainda em seu item 16.9 que “O candidato NÃO 

RECOMENDADO na Investigação Social será eliminado do concurso 

público”, o que ocorreu in casu. Ainda analisando o edital mencionado, 

percebe-se que o item 16.4.J exigia a fotocópia da última declaração de 

bens apresentada à Receita Federal, e que o item 16.4.2 previa que “Na 

hipótese do candidato não possuir o documento a que se refere a alínea 

“j” do subitem anterior, deverá encaminhar declaração nos moldes 

previstos no Decreto Estadual n. 4.487, de 18 de junho de 2002, com as 

devidas alterações, e na Instrução Normativa n.º 1, de 15 de agosto de 

2002”. De acordo com o Decreto nº 4.487/2002, em seu artigo 2º “A posse 

e o exercício de servidor público em cargo efetivo ou em comissão, 
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emprego público ou função de confiança ficam condicionados à 

apresentação, pelo interessado, de declaração de bens e valores que 

integram o respectivo patrimônio.” A Instrução Normativa 01 do Decreto 

4.487/2002, que disciplina o procedimento para apresentação, 

recebimento e guarda das declarações de bens e valores, regulamenta 

que: “Art. 4º As declarações de bens e valores poderão ser formalizadas 

mediante: I - entrega de formulário, devidamente preenchido e assinado, 

que será fornecido pelos órgãos e entidades do Poder Executivo do 

Estado de Mato Grosso, conforme modelo instituído pelo Anexo I desta 

Instrução Normativa, ou; II - entrega de cópia assinada da última 

declaração anual de bens e valores apresentada à Secretaria da Receita 

Federal para fins de Imposto de Renda Pessoa Física.” Nota-se que o 

edital fez uma previsão alternativa para os candidatos que, por algum 

motivo, não pudessem encaminhar a declaração de bens apresentada à 

Receita Federal, dando a opção de entregar uma declaração de bens nos 

moldes do Decreto nº 4.487/2002 e da Instrução Normativa nº 01/2002. Da 

leitura do recurso administrativo apresentado pelo Impetrante, observa-se 

que ele menciona ter apresentado documento diverso do exigido em edital 

para suprir a falta da declaração do IRPF, in verbis: “A declaração de bens 

está totalmente de acordo com o exigido no edital, foi apresentado, ainda, 

complementarmente, os extratos previdenciários e fiscais comprovando 

os rendimentos dos últimos anos, inclusive de 2017.” Ao contrário do que 

alega o Impetrante, o documento apresentado não estava nos moldes do 

previsto no item 16.4.2 do edital, conforme mencionado anteriormente, 

posto que apresentou uma declaração de que estaria dispensado de 

apresentar declaração do imposto de renda por ser isento, caracterizando 

a ausência da declaração de bens, o que inviabiliza o acolhimento do 

pleito. Nesse sentido o entendimento do E. TJMT: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — 

LIMINAR — DEFERIMENTO — IMPOSSIBILIDADE — RELEVÂNCIA DOS 

FUNDAMENTOS — NÃO DEMONSTRAÇÃO — INVESTIGAÇÃO SOCIAL — 

PREVISÃO NO EDITAL — APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DOS 

DOCUMENTOS — CANDIDATO NÃO RECOMENDADO — REGULARIDADE. 

Não possível é o deferimento de liminar em mandado de segurança para o 

fim de determinar a permanência de candidato no certame, já que o edital 

especificou quais os documentos exigidos na fase de Investigação Social, 

bem como advertiu quanto ao momento da sua entrega, pelo que não se 

pode falar em ausência de tempo para sua apresentação. Recurso 

provido. (TJ/MT. AI 156539/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

17/03/2015) RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE 

SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO - ATESTADO DE SANIDADE E 

CAPACIDADE FÍSICA – FALTA DE DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA O 

CARGO – ELIMINAÇÃO – PREVISÃO NO EDITAL – PRINCÍPIO DA 

ISONOMIA E IMPESSOALIDADE – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO 

QUE TORNA SEM EFEITO A NOMEAÇÃO PELA NÃO ENTREGA DE 

DOCUMENTO DENTRO DO PRAZO ESTIPULADO - SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. 1- O edital é a lei do concurso, preestabelecendo 

normas garantidoras da isonomia de tratamento e igualdade de condições 

no ingresso no serviço público. 2 - Não é ilegal o ato que torna sem efeito 

a posse pela não entrega de documento dentro do prazo fixado no Edital. 

Não há, portanto, direito líquido e certo a ser amparado pela via do 

mandado de segurança. (APELAÇÃO 179990/2015, DESA. MARIA 

APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 21/08/2017) Diante desses fundamentos, DENEGO 

A SEGURANÇA vindicada, e consequentemente, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO com a análise do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. 

Sentença não sujeita ao reexame necessário, conforme inteligência do 

§1º, art. 14, da Lei n. 10.016/09. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios, pois incabíveis neste caso. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas pertinentes. P.R.I.C. AGAMENON ALCÂNTARA 

MORENO JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005065-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO LEMES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos. Trata-se de Ação cominatória para cumprimento de obrigação de 

fazer (com pedido de tutela de urgência) proposta por SEBASTIÃO LEMES 

DE OLIVEIRA em face do ESTADO DE MATO GROSSO. O autor requer, 

com urgência, o fornecimento do medicamento “Bevacizumabe 50/Kg”, 

conforme prescrição médica, ainda que seja necessária a contratação de 

fornecedor particular (sem licitação). O autor relata, em síntese, ser 

portador de neoplasia maligna de reto, com metástase para o fígado, 

doença localmente agressiva, com sobrevida mediana curta, mesmo 

quando se inicia tratamento sistêmico. Em razão de tal condição, seu 

médico receitou o fármaco pleiteado, em caráter de urgência, pois 

segundo o mesmo, trata-se de medicamento que possui eficácia 

comprovada cientificamente, sendo o único disponível que pode prolongar 

a sobrevida do paciente, impedindo a progressão da doença. Com a inicial 

juntou documentos. Pareceres do NAT aos IDs. 4984445, 5892001 e 

8687594 Pedido de tutela de urgência deferido ao ID. 6076637. Ante o 

descumprimento da liminar, o autor fez pedido de bloqueio judicial aos IDs. 

6706809 e 7263110 Contestação do Requerido ao ID. 6738121. Foi 

determinada a intimação pessoal do Secretário de Estado de Saúde e do 

Procurador Geral do Estado de Mato Grosso ao ID. 6749873. Impugnação 

à contestação ao ID. 7261839. O Estado de Mato Grosso se manifestou ao 

ID. 12524254 requerendo a intimação da autora para fornecer a 

documentação necessária para o cumprimento da liminar. Aos IDs. 

12889205 e 13170001 o autor reiterou o pedido de bloqueio. É o que 

cumpria relatar. Decido. O processo está apto a ser julgado 

antecipadamente, nos termos do art. 355, I, CPC. Não havendo 

preliminares, sigo para o mérito. A discussão da presente ação se dá em 

torno do Direito fundamental à saúde! O direito à saúde qualifica-se como 

garantia fundamental que assiste a todas as pessoas, porquanto, 

representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. 

Nessa esteira, compete ao Poder Público velar pela integridade deste 

direito publico subjetivo constitucionalmente assegurado, disponibilizando 

meios a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no art. 

196 da Carta Magna. Não se podem desconsiderar os princípios 

constitucionais elencados nos artigos 6º e 196 da Carta Magna, que 

impõem ao Poder Público a obrigação de garantir o acesso universal e 

igualitário aos serviços de saúde. Tem-se, ademais, como princípio matriz 

de todos os direitos fundamentais do nosso sistema jurídico, a dignidade 

da pessoa humana, corolário do Estado Democrático de Direito, um dos 

fundamentos da República, que visa salvaguardar a proteção dos direitos 

humanos segundo os ditames da justiça social, graças à formação de uma 

consciência de solidariedade ética, voltada à implementação dos direitos 

de cidadania e à preocupação com a responsabilidade de reduzir as 

desigualdades. Ademais, a tutela desse direito indisponível também é 

amparada pela Lei 8.080/90, a qual delineia os princípios do sistema de 

saúde nacional, reconhecendo referido direito como fundamental do ser 

humano e impondo ao Estado a obrigação de prover o seu exercício, nos 

termos precisos do art. 2º, vejamos: “A saúde é um direito fundamental do 

ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao 

seu pleno exercício”. O E. TJ/MT tem manifestado nesse sentido, como ora 

se transcreve: APELAÇÕES/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – INTERNAÇÃO EM UTI – 

NECESSIDADE E URGÊNCIA COMOPROVADA - DEVER DO ESTADO (LATU 

SENSU) – DEVER CONSTITUCIONAL À SAÚDE – ARTIGO 196 DA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA – MULTA EXTIRPADA – 

RECURSOS PROVIDOS – SENTENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS. 

A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da 

Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de 

todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da 

saúde. “O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol 

dos deveres do Estado, responsabilidade solidária dos entes federados, 

sujeitos estes a figurar no polo passivo, em conjunto ou separadamente, 

por conseguinte, descabe falar em chamamento ao processo. (STF, RE 

855.178-RG Rel. Min. Luiz Fux, Tema 793, 6.3.2015)”. Considerando que o 

§ 5º, do art. 461, do CPC (1973), confere ao juiz poderes para a imposição 

de outros meios coercitivos, no caso da Fazenda Pública, embora 

necessário um meio de coercibilidade, deve sê-lo através de meio mais 

eficaz e efetivo, de modo que seja realmente assegurado o cumprimento 

da obrigação. Portanto, deve ser extirpada a multa cominatória. 

(Apelação/Remessa Necessária nº 134829/2016. Relator. Des. José 

Zuquim Nogueira. DJ 24-04-2018). Logo, não há que se olvidar que, para 
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fazer valer o Estado Democrático de Direito é inevitável a garantia da vida 

digna do cidadão. Verifica-se dos autos que o medicamento requerido se 

mostra essencial para a vida, a saúde e a dignidade da requerente, razão 

pela qual a tutela de urgência foi deferida e deve ser confirmada. Diante 

de todo o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos, condenando o 

Estado de Mato Grosso em obrigação de fazer, qual seja fornecer 

imediatamente e sem interrupções o medicamento “Bevacizumabe 50/Kg”, 

conforme prescrição médica, ainda que seja necessária a contratação de 

fornecedor particular e sem licitação. Nestes termos confirmo a decisão 

de antecipação de tutela. Sem custas, deixo de condenar o Requerido ao 

pagamento de honorários, por força do disposto na Súmula 421 do STJ: 

“Os honorários advocatícios não são devidos a Defensoria Pública quando 

ela atua contra a pessoa jurídica de direito público a qual pertença.” Não 

cabe reexame necessário, nos termos do art. 496, §3º, II, CPC. Intimem-se 

as partes e o Ministério Público desta sentença. Em razão do decurso do 

tempo, intime-se a autora para manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, 

se ainda tem interesse no bloqueio judicial de valores ou se for o caso, 

que informe ao Juízo se o Requerido tem cumprido a determinação judicial. 

Após, retornem conclusos para eventual apreciação do pedido de 

bloqueio ou, após o trânsito em julgado, seja determinado o arquivamento 

do feito com as baixas necessárias. P. R. I. C. AGAMENON ALCÂNTARA 

MORENO JUNIOR Juiz de Direito

4ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020550-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HONORIO FERREIRA DA COSTA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, se 

manifestar sobre a petição do réu de Id. 14409757 e para, caso queira, 

impugnar a contestação no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014978-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NELIR ALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLOVIS LUCIO DANTAS OAB - MT23762/O (ADVOGADO)

Lucio Mauro Dantas OAB - MT0013712A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, no prazo legal, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031367-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARTINS DA ROCHA OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROECSON VALADARES SA OAB - MT0019797A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, no prazo legal, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025421-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR OAB - MT0018002S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, no prazo legal, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023996-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA II - SPE LTDA. 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR OAB - MT0018002S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, no prazo legal, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031381-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DA COSTA JUNIOR (AUTOR)

RODRIGO DA FONSECA SILVA (AUTOR)

GIOVANY COELHO MOTTI (AUTOR)

ISIS ARMOA NAGATA VIANA (AUTOR)

PAULO CESAR DE CAMPOS FILHO (AUTOR)

FELIPE SILVA DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO HENRIQUE TEODORO LAMPIER OAB - MT16786/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, no prazo legal, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033425-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANGUARD HOME CUIABA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - MT0003213A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, no prazo legal, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.
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Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1032838-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE FARIA CARVALHO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação 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: 1010992-38.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCELINO TADEU SANT ANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: 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: 1013146-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA CORBARI OAB - DF38415 (ADVOGADO)

VICTOR HUGO SIQUEIRA LOTTERMANN OAB - DF47886 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, no prazo legal, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011602-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANA GRACIELLA DE ARRUDA CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIAM CARLA IGNACIO VIEIRA OAB - MT13510/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MATO GROSSO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA (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: 1035901-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LACIC - LABORATORIO DE HEMODINAMICA E CARDIOLOGIA 

INTERVENCIONISTA DO CENTRO OESTE LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA PEREIRA OAB - MT18291/O (ADVOGADO)

JOAO BATISTA BENETI OAB - MT0003065A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, no prazo legal, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029928-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVERALDO RODRIGUES DE ALCANTARA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Mariza Macedo de Castro OAB - MT0012645A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

CUIABÁ PREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS 

SERVIDORES DE CUIABÁ (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: 1033961-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BIMETAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DA SILVA CRUZ OAB - MT0006660A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Procurador Geral do Estado de Mato Grosso (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, no prazo legal, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013642-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDER COELHO ROCHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR OAB - MT11843-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, no prazo legal, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038458-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO DA SILVA SANTOS (AUTOR)

LAIDA MARIA OLIVEIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CLEY MONTEIRO RESENDE OAB - RO1349 (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 
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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: 1038337-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA BATISTA DE ALBUQUERQUE NOGUEIRA DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN ALBUQUERQUE NOGUEIRA DA COSTA OAB - MS17336-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ AV. AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075, ( ) MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do Processo: 

Processo: 1038337-42.2017.8.11.0041; Tipo: Cível Espécie: 

PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Valor causa: $114,059.35; Requerente: 

AUTOR: ANA BATISTA DE ALBUQUERQUE NOGUEIRA DA COSTA 

Requerido: RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para, 

querendo, especificar as provas que pretende produzir, justificando-as 

sob pena de indeferimento nos termos do art. 369 e seguintes do CPC. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. Expedido por Ordem do MM. Juiz desta vara 

especializada. Cuiabá, 30 de julho de 2018 Gestor(a) Judiciário(a) 

Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038423-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLITE ROCHA IBANE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA OAB - MT0013731A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, no prazo legal, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009478-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEILY SILVA SANTOS OAB - MT0014572A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, no prazo legal, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009717-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO C. COSTA EIRELI - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHARLES SALDANHA HANDELL OAB - MT13383/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, no prazo legal, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000240-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PATRIC ANTUNES QUEIROZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174/O (ADVOGADO)

RENATO FERREIRA COUTINHO OAB - MT0016360A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON WENDEL CASTRO DE SOUZA (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

KATIUSCIA SUMAYA CORRÊA MIRANDA (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: 1012511-48.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR LUIS DIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: 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: 1022825-53.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANUTO & TEIXEIRA DE ARAUJO LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANI HERMINIO TOME OAB - MT10437/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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1018478-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LACERDA FERREIRA MENDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S (ADVOGADO)

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (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. 
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OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004669-17.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E 

HOSPITALARES S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MILMAN OAB - RS24161 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, no prazo legal, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025729-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MINERVINO DE LARA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIMY SHELITTA PIRES OAB - MT0017565A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

MUNICIPIO DE CUIABA (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-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, 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: 1030891-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARIO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESLY GERALDO PINHEIRO OAB - MT16549 (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: 1007623-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ROCHA DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR OAB - MT0012264A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, caso 

queira, impugnar a contestação no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038581-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PEDRO DA SILVA (AUTOR)

CALINDO FRANCISCO DE PAULA (AUTOR)

SIVALDO RAMOS DOS SANTOS (AUTOR)

RODINEI DE ALMEIDA (AUTOR)

LENILSON ANGELO MAGALHAES (AUTOR)

WANDERSON DE CAMPOS PEREIRA (AUTOR)

CREMILSON FERREIRA DE SOUZA (AUTOR)

LUCIANO PINHEIRO GARCIA (AUTOR)

MORACIR DA SILVA FIGUEIREDO (AUTOR)

MOACIR FRANCO DA SILVA GAMA (AUTOR)

ADAUTO DE FREITAS PRIMO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA OAB - MT0013731A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, caso 

queira, impugnar a contestação no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 0504132-15.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA VI - SPE LTDA. 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR OAB - MT0018002S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, caso 

queira, impugnar a contestação no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012333-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. P. R. (AUTOR)

ENZO PEREIRA RICCI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges OAB - MT0004807A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, caso 

queira, impugnar a contestação no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013750-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO)
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LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, caso 

queira, impugnar a contestação no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011214-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KALT REFRIGERACAO, COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE 

EQUIPAMENTOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO OAB - SP180842-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, caso 

queira, impugnar a contestação no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010312-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUSSARA LEQUE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA PATRICIA DOURADO AMORIM OAB - MT0009217A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, caso 

queira, impugnar a contestação no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002700-64.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GRACY CANTUARIO MARQUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria do retorno dos 

autos da 2ª Instância e para REQUERER o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) 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: 1005769-07.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSCALINA OLIVEIRA DE MATOS GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-O (ADVOGADO)

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria do retorno dos 

autos da 2ª Instância e para REQUERER o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) 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: 1012842-30.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARET ROSE CORREA DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE ROBERTO FERREIRA DA CRUZ JUNIOR OAB - MT16764/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria do retorno dos 

autos da 2ª Instância e para REQUERER o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) 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: 1006412-62.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDA GENES PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE OAB - MT0006057A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria do retorno dos 

autos da 2ª Instância e para REQUERER o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) 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: 0504914-22.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLORA JOVE CEZAR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN DA SILVA MOREIRA OAB - MT0017683A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria do retorno dos 

autos da 2ª Instância e para REQUERER o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) 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: 1003515-61.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA LUCIA ALBUQUERQUE DAMASCENO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

STELA MARA KOZOW ALBUQUERQUE OAB - MT10626/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria do retorno dos 

autos da 2ª Instância e para REQUERER o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) 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: 1009057-60.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DINA MARIA HUGUENEY DA CRUZ BANDEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria do retorno dos 

autos da 2ª Instância e para REQUERER o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) 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: 0504748-87.2015.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

IVA ALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT0007174A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria do retorno dos 

autos da 2ª Instância e para REQUERER o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) 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: 1009251-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSIAN CAMPOS SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIRO LUCAS MACHADO PRATES OAB - SC33787 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para se manifestar sobre a certidão de Id. 14139654, nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite nesta vara 

especializada, a seguir, transcrita: Certifico que no dia 05/07/2018 

diligenciei até o endereço constante do mandado, qual seja, Rua 34, Qd P, 

Nº 25, Bairro São João Del Rey em Cuiabá. No local fui atendido por 

BEATRIZ CAETANO DOS SANTOS, ela informou que NEUSIAN CAMPOS 

SILVA não estava em casa e não tinha hora certa para retornar. Diante da 

situação, deixei a contrafé do mandado com BEATRIZ que se 

comprometeu a entregar para NEUSIAN CAMPOS SILVA. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006010-78.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA DIAS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria do retorno dos 

autos da 2ª Instância e para REQUERER o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) 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: 1022955-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALDIR FRANCISCO GOES (AUTOR)

JOSE ANTONIO DOS SANTOS LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE BATISTA FILHO OAB - PR19793-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue a seguir, transcrita: Isto posto, reconheço e declaro, de 

ofício, a incompetência absoluta deste juízo para processar e julgar o feito, 

razão pela qual declino da competência em favor do Juizado Especial da 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, ao qual os autos deverão ser 

remetidos, nos moldes do art. 64, §§ 1º e 3º, do CPC. 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: 1022968-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NORSA REFRIGERANTES S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE ARAUJO ALBUQUERQUE OAB - PE25108 (ADVOGADO)

IVO DE OLIVEIRA LIMA OAB - PE25263 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue a seguir, transcrita: Isto posto, reconheço e declaro, de 

ofício, a incompetência absoluta deste juízo para processar e jugar o feito, 

declinando da competência em favor da Vara Especializada de Execução 

Fiscal da Comarca de Cuiabá. Encaminhem-se os autos ao juízo 

competente, nos moldes do art. 64, §§ 1º e 3º, do Código de Processo 

Civil. Intimem-se. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1023136-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIOMAR PERES DE SOUSA ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

FRANCISCO JAMES DA SILVA NEGRE ME (REQUERIDO)

MARCOS DIONE DE MELO ME (REQUERIDO)

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: 

1023136-73.2018.8.11.0041 REQUERENTE: ELIOMAR PERES DE SOUSA 

ME REQUERIDO: FRANCISCO JAMES DA SILVA NEGRE ME, MARCOS 

DIONE DE MELO ME, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos e etc. Cumpra-se 

a ordem deprecada, com urgência, expedindo-se o necessário, nesta 

data, por oficial plantonista, se necessário for. Comunique-se ao Juízo 

deprecante prestando as informações necessárias. Após, devolva-se à 

origem, mediante a adoção das cautelas de praxe. Cumpra-se. Cuiabá, 30 

de julho de 2018 PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1003912 Nr: 25079-50.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON DIAS LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMYR CESAR FRANCO - 

OAB:14091

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTAVIO TROVO 

MARQUES - 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.: 852018 Nr: 54884-19.2013.811.0041
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON RIBEIRO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON FERREIRA DE MORAES - 

OAB:14239/MT, PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS - OAB:13025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Vistos, etc.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, juntarem aos autos os 

pareceres e documentos elucidativos dos fatos a serem aclarados.

No mesmo prazo, determino ao Estado de Mato Grosso que junte aos 

autos cópia da Mensagem Legislativa nº 48/94, cópia da Lei Estadual nº 

6.528/94 e cópia do parecer elaborado pela Controladoria-Geral do Estado 

acerca da correção da URV.

Caso a Requerente já integrasse a carreira no ano de 1994, determino ao 

Estado de Mato Grosso que junte aos autos os holerites de janeiro a 

dezembro do referido ano, a fim de verificar a ocorrência de eventual 

pagamento referente às diferenças reclamadas.

Após, conclusos.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1044227 Nr: 43557-09.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA LUZIA DUARTE, ELENIR LEITE PINHEIRO DA 

SILVA, RUTH ALVES DA SILVA, VALDECI DOS SANTOS SIQUEIRA

 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: MARILCI M F DE SOUZA 

COSTA E SILVA PROCURADORA DO ESTADO - 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.: 1002187 Nr: 24342-47.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAIR DA SILVA GERVASIO, ADELAIDE APEL, MARIA 

DE FATIMA TRENTIN SANTOS, CARMEZINDA VIEIRA DE ARAUJO, JOANA 

DEPONOCENA SOUZA DA SILVA, LEILA FALCAO MOREIRA DA SILVA, 

ODETH BENTO DA SILVA SANTANA, MARIA LÚCIA DA SILVA, MARIA 

IRACEMA GONÇALVES DE OLIVEIRA, ZENOIDE RIBEIRO DE SOUZA 

PALMEIRAS

 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: LUIS OTAVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266

 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.: 851486 Nr: 54428-69.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLETE MARIA LUIZ DA COSTA

 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: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:

 Vistos, etc.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, juntarem aos autos os 

pareceres e documentos elucidativos dos fatos a serem aclarados.

No mesmo prazo, determino ao Estado de Mato Grosso que junte aos 

autos cópia da Mensagem Legislativa nº 48/94, cópia da Lei Estadual nº 

6.528/94 e cópia do parecer elaborado pela Controladoria-Geral do Estado 

acerca da correção da URV.

Caso a Requerente já integrasse a carreira no ano de 1994, determino ao 

Estado de Mato Grosso que junte aos autos os holerites de janeiro a 

dezembro do referido ano, a fim de verificar a ocorrência de eventual 

pagamento referente às diferenças reclamadas.

Após, conclusos.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 845438 Nr: 49145-65.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIONE PINTO DA SILVA DANELICHEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:13179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - 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.: 1039379 Nr: 41349-52.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZULMA DO ESPIRITO SANTO LUCATELLI

 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:

 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.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 404236 Nr: 36720-45.2009.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRACTOR PARTS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Vistos e etc.

Intime-se a parte exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo legal.

Decorrido o prazo sem manifestação, remetam-se os autos ao arquivo 

sem a necessidade de nova conclusão.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 89137 Nr: 10386-18.2002.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANEMAT - Companhia de Saneamento do Estado de 

Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DA SILVEIRA 

BARBOSA - OAB:156389/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILON PINTO DA SILVA - 

OAB:6258-B/MT, EDNALDO CARVALHO AGUIAR - OAB:PROC. 

MUNICIPAL, JONAS TEIXEIRA MOTTA JUNIOR - OAB:4400/MT, LUIS 

HENRIQUE NUCCI VACARO - OAB:54582/MG, MARINELLY ARAUJO 

VIEGAS ORLATO - OAB:3677/MT

 Vistos.

Manifeste-se o autor acerca do pedido de fls. 3715.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 939760 Nr: 54491-60.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GV HOLDING S/A, VERDADE EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE LARA VILELA 

XAVIER - OAB:13.289, THIAGO TAGLIAFERRO LOPES - OAB:OAB/SP 

208972

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar acerca da petição de fls. 800, conforme decisão de fls. 799.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 742404 Nr: 39293-85.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONYSE BERNARDINE AGUIAR AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: diogo vinicios murari motta - 

OAB:14962/MT, JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA - OAB:8312-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMÍLIO MAGALHÃES 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:3.632/MT

 Vistos e etc.

Em virtude da sentença homologatória proferida anteriormente, em razão 

da concordância expressa do devedor em efetuar o pagamento da dívida 

contraída, este Juízo determinou a expedição do competente RPV – 

Requisição de Pequeno Valor em favor da parte credora, contudo, não se 

atentou a Lei nº 5.953/2015 que estabelece o de R$ 6.500,00 (seis mil e 

quinhentos reais) como teto máximo para pagamento a título de obrigação 

de pequeno valor.

 O Município, por sua vez, formulou pedido demonstrando que tal 

arbitrariedade acometida por este Juízo, que determinou a expedição de 

RPV no valor de R$ 25.039,25 (vinte e cinco mil, trinta e nove reais e vinte 

e cinco centavos), por fim requereu a intimação da parte autora para 

manifestar quanto ao interesse na renúncia do valor remanescente.

Devidamente intimada, o causídico renunciou aos valores excedentes 

relativo aos verbas honorários contratuais, de mesma forma, a parte 

autora também renunciou do crédito que excedem o teto máximo 

estabelecido pela Lei nº 5.953/2015, motivo pela qual solicitam a expedição 

imediata dos respectivos RPV’s.

 Pelo exposto e, considerando a renúncia expressa formulada pela parte 

credora e do seu representante legal, abrindo mão do valor excedente ao 

teto máximo para expedição da requisição de pequeno valor, AUTORIZO a 

expedição dos RPV’s) no valor limite ao teto fixado pela Lei nº 5.953/2015, 

nos moldes requeridos pelos credores.

 Por derradeiro, façam-me os autos incontinenti conclusos para promover 

a assinatura da RPV, para que surtam os efeitos legais e jurídicos para o 

efetivo pagamento.

 Cumpra-se, expedindo o que for necessário.

Cuiabá-MT, 27 de julho de 2018.

PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 178280 Nr: 25728-98.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO LOURIVAL DE SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CRISTINA COSTA DE 

ALMEIDA B. TEIXEIRA - OAB:PROC. ESTADO, PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO CARLOS DA SILVA 

BASTOS - OAB:2907/MT

 Vistos.

 DEFIRO o pedido de bloqueio judicial vindicado pela parte credora.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 63143 Nr: 4450-56.1995.811.0041

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOJAS TRÊS AMÉRICAS LTDA, ANTÔNIO 

FERREIRA NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE COSTA SANTOS 

BORRALHA - OAB:, ELISABETE FERREIRA ZILIO (PROC. DO ESTADO) - 

OAB:, MÁRCIA REGINA SANTANA DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LUIZA PERÓN MEDINA - 

OAB:7.295/MT, ANDREA PINTO BIANCARDINI - OAB:5.009/MT, 

ANNAVERA AURESCO ATÍLIO - OAB:7988/MT, KAROLINE RODRIGUES 

FÁVERO - OAB:8018/MT, OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT, RÉGIS 

FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA - OAB:3.756/MT

 Vistos.

Intime-se o credor para impulsionar o feito, requerendo o que entender de 

direito.

Em nada sendo manifestado, 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.: 399051 Nr: 32119-93.2009.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELMA CRISTINA FLÔRES CATALÁN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT, MARGARET MICHIE FURUKITA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SELMA CRISTINA FLORES 
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CATALAN - OAB:4.076/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO MÁRCIO DE LARA 

SORIANO - OAB:3.946/MT, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:, THIAGO FRANÇA CABRAL - OAB:11584

 Vistos.

 Remeto os autos à Secretaria Unificada, para que seja realizada a 

certificação em relação a quitação da Requisição de Pequeno Valor, fls. 

54, em favor da advogada SELMA CRISTINA FLORES CATAN no valor de 

R$ 2.565,96 (dois mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e noventa e 

seis centavos).

Lavrada a respectiva certidão, façam-me os os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1065004 Nr: 53167-98.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARISMAR FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE PINHEIRO BASILIO SILVA - 

OAB:18.882, ARIADINE GROSSI - OAB:19442/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - PROC DO ESTADO - OAB:7718-B/MT

 "Havendo resposta, intime-se o exequente para se manifestar, no prazo 

de 15 (quinze) dias."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 827447 Nr: 33328-58.2013.811.0041

 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: EJDSDMP, LUCIMAERE MOREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CUIABA, UNIVERSIDADE DE CUIABÁ- UNIC, HOSPITAL 

GERAL UNIVERSITÁRIO DE CUIABA, MUNICIPIO DE CUIABA - MT, WILTON 

TAXE, HILTON RIBEIRO TAQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EBENEZER SOARES BELIDO - 

OAB:2774

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3.213/MT, DÉBORA LETÍCIA OLIVEIRA VIDAL - PROC. ESTADO - 

OAB:, FLÁVIA CAROLINE TAQUES FERREIRA - OAB:9131, FLAVIO 

JOSÉ FERREIRA - UNIC - OAB:3.574/MT, MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO, PAULO EMÍLIO MAGALHÃES 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:3.632/MT

 Vistos.

1 - Certifique se todos os requeridos foram citados, bem como o decurso 

do prazo para contestarem o feito.

2 - Existem novos documentos colacionados pelo autor, sobre os quais os 

requeridos ainda não se manifestaram (fls. 308/311); portanto , intime-se 

para a necessária manifestação.

3 - Após, cls para saneador ou julgamento antecipado, se for o caso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 900581 Nr: 30287-49.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÂNGELO VALENTIM LENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDESIO MARTINS DA SILVA - 

OAB:9.254/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILSON ROSENDO DA SILVA 

- PROC DO MUNICIPIO - OAB:6944

 Isto posto, prossigo com a instrução probatória, fixando como ponto 

controvertido a comprovação da natureza do evento danoso alegado pela 

parte autora, que envolve suposta negligencia do requerido em armazenar 

em lugar improprio objetos eletrônicos de valor estimado alto, sem nenhum 

tipo de segurando, cuja constatação só será possível mediante o cotejo 

dos documentos apresentados, como também da prova testemunhal, que 

para tanto, faz-se necessária a realização de Audiência de Instrução e 

Julgamento, que designo para o dia 02/10/2018 às 17 horas nos moldes do 

artigo 358 e seguintes do CPC.

1- Defiro o depoimento pessoal do autor, por conseguinte, determino a sua 

intimação pessoal, nos termos do art. 385 e seus parágrafos, do Código 

de Processo Civil.

2- Intimem-se as partes para que apresentem o rol de testemunhas no 

prazo comum de 15 (quinze) dias (artigo 357, § 4º CPC), atentando-se ao 

número permitido, não podendo ser superior a 10 (dez), sendo 3 (três), no 

máximo, para a prova de cada fato (artigo 357, § 6º CPC), devendo as 

mesmas estarem devidamente qualificadas, conforme dispõe o artigo 450 

do CPC.

3- Caberá aos procuradores das partes informar ou intimar a testemunha 

por ele arrolada do dia, hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo (artigo 455 CPC).

4- A intimação deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, 

devendo-se juntar aos autos, com antecedência mínima de 03 (três) dias 

da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do 

comprovante de recebimento (§ 1º do artigo 455 do CPC).

P.R.I.

Ultimadas tais providencias, façam-me os autos incontinenti conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1019577 Nr: 31646-97.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE KIRCHESCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIANE ALVES DA CUNHA - 

OAB:OAB/MT 7712

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISE COSTA SANTOS 

BORRALHO - PROC. DO ESTADO - OAB:3.607 MT, WALDEMAR 

PINHEIRO DOS SANTOS - PROC DO ESTADO - OAB:7718-B

 Vistos.

INTIME-SE a autora para que em 15 dias esclareça em que consiste o seu 

pedido de prova "material" e pericial vindicados, detalhando-as e 

justificando a sua pertinência, sob pena de indeferimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1035440 Nr: 39329-88.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIAGEPOC/MT - SINDICATO DOS TRABALHADORES 

POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA BORGES SOUZA DA 

MATTA - OAB:6582/MT, CARLOS FREDERICK DA S. I. DE ALMEIDA - 

OAB:7355-A, KEIT DIOGO GOMES - OAB:14028/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA LETÍCIA OLIVEIRA 

VIDAL - PROC. ESTADO - OAB:

 Vistos.

Junte-se cópia do extrato pertinente às ações penais citadas nestes 

autos, tanto na inicial quanto na peça contestatória, com cópia dos IP 

originadores.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 419329 Nr: 5720-90.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DULCINEY GONÇALO DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Frederick da Silva Inez 

de Almeida - OAB:7.355-A/MT, FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:OAB-MT 12.770, FABIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9.405/MT, 

KALINCA DA SILVA INEZ DE ALMEIDA - OAB:15598

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Vistos.

Tendo em vista que é obrigação do juiz manter a regularidade do 
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processo, verifico a ausência de assinatura do causidicos na petição 

colacionada às fls. 94/97.

Dessa forma, intime-se a parte AUTORA para que proceda à 

regularização do vício apontado, no prazo de 10 (dez) dias.

 Ato contínuo, RENOVE-SE o prazo de intimação do ESTADO DE MATO 

GROSSO para impugnar o cumprimento de sentença.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

5ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1023924-58.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO BIRAL DE FREITAS OAB - SP176019-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DE CUIABÁ/MT 

(IMPETRADO)

CONSTRUTORA AFFONSECA SA (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

Parte Autora para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento de Guia 

de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em diligência.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1014507-81.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMAZONIA BRASILEIRA COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA - 

EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO AUGUSTO MICHELUCCI OAB - SP169754 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT 

(IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

Parte Autora para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento de Guia 

de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em diligência no bairro Centro Político 

Administrativo.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019281-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO MONTENEGRO DOTTA OAB - SP155456 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (RÉU)

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C ANULATÓRIA N. 1019281-86.2018.8.11.0041 

(PJE 1) Vistos, etc. Cuida-se de Ação Declaratória c/c Anulatória proposta 

por BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, 

devidamente qualificada nos autos em epígrafe, em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO e do DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO 

MATO GROSSO, objetivando seja concedida a tutela de urgência visando 

à decretação do bloqueio do veículo objeto da fraude junto ao DETRAN e 

SEFAZ, a fim de que não sejam feitos novos lançamentos de tributo e 

demais débitos, bem como seja decretada a suspensão da exigibilidade 

dos débitos existentes dentro do período de fraude e sua publicidade , tais 

como, tributo IPVA e infrações de trânsito, além dos vindouros, nos termos 

do artigo 151, V do Código Tributário Nacional, com também que seja 

oficiado o DETRAN e a Fazenda Pública Estadual para suspender a 

cobrança de débitos lançados, bem como deixem de inscrever o nome da 

Requerente no CADIN ou qualquer outro órgão da mesma espécie. A 

autora conta que é Instituição Financeira privada que, na realização de 

suas atividades, é autorizada pelo Banco Central do Brasil a celebrar 

contratos de financiamentos de veículos. Conta que em 21 de Setembro de 

2011 firmou com uma pessoa identificada como LADILAU ANTONIO DE 

ARRUDA uma cédula de crédito bancário, sendo o bem financiado o 

veículo DAFRA SUPER 50 (GG) BASICO, ano/modelo 2011/2011, placa 

OAP - 8724, cor VERMELHA, chassi 95VJJ1D8BBM004337, 

permanecendo o financiado com a posse precária do mesmo. Narra que 

após algumas apurações, descobriu-se que a pessoa que firmou o 

contrato era um fraudador, sendo que o verdadeiro Sr. LADILAU ANTONIO 

DE ARRUDA ingressou com uma ação judicial em face da autora 

contestando a referida contratação. Alega que é tão vítima quanto o Sr. 

LADILAU ANTONIO DE ARRUDA, sendo que ambos estão sofrendo os 

efeitos da fraude, por estarem com o veículo registrado em seus nomes, 

como o lançamento de tributo IPVA e a imposição de multas junto ao 

DETRAN, em razão de infrações de trânsito praticadas pelo atual condutor 

do bem. Assevera que protocolou junto ao DETRAN pedido administrativo 

de dispensa de pagamento de imposto IPVA e demais débitos lançados no 

período da fraude referente ao veículo objeto do delito de estelionato, 

contudo, até a presente data não houve resposta por parte da autoridade 

administrativa competente. Instruiu a inicial com documentos. Em síntese, é 

o que merece registro. Fundamento e decido. In casu, verifico que não se 

aplica a conciliação e a mediação, previstas no art. 334 e seguintes do 

CPC/2015, uma vez que, por meio do Ofício Circular nº 003/GPG/PGE/2016, 

a Fazenda Pública Estadual já se manifestou pelo desinteresse na prática 

de tais atos. Ademais, a autora se manifestou pelo prosseguimento do 

feito sem a mediação e a conciliação. Primeiramente, em homenagem aos 

princípios da cooperação e da duração razoável do processo, entendo 

por bem determinar, inicio litis, a intimação do DETRAN para que se 

manifeste, em 05 (cinco) dias, no processo administrativo de protocolo n. 

228208/2018, ID. n. 13963101, e no mesmo prazo, comprove nos autos a 

sua manifestação. Isso porque o autor menciona que ingressou na esfera 

administrativa e até o presente momento não obteve resposta da 

autarquia. Assim sendo, entendo pertinente ouvi-la, a uma, porque 

soluciona o processo administrativo, a duas, porque pode esclarecer a 

questão nesta via judicial, trazendo importantes elementos aos autos. ISTO 

POSTO, intime-se o DETRAN para que se manifeste, em 05 (cinco) dias, no 

processo administrativo de protocolo n. 228208/2018, ID. n. 13963101, e 

no mesmo prazo, comprove nestes autos a sua manifestação, sem 

prejuízo de futura defesa. Intimem-se as partes. Quanto ao DETRAN, 

cumpra-se, pelo OFICIAL DE PLANTÃO. Cuiabá/MT, 30 de julho de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001972-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIRAX COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANESSA ZAGNER GONCALVES OAB - MT23292/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Gerente de Cadastro e Domicílio Tributário Eletrônico (IMPETRADO)

Gerente da Gerência de Monitoramento e suporte à fiscalização de 

trânsito (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

Parte Autora para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento de Guia 

de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em diligência no bairro Centro Político 

Administrativo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019281-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO MONTENEGRO DOTTA OAB - SP155456 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (RÉU)

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA (RÉU)
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FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

Parte Autora para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento de Guia 

de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1021470-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INDUSTRIAL SUL LAMINADOS EIRELI - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHILIPPE ZANDARIN VILLELA MAGALHAES OAB - MT0016244A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DE FISCALIZAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE 

PEQUENO PORTE (GFMEP) (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

Parte Autora para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento de Guia 

de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1014535-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL ANTONIO HENKE NEIVA DE LIMA FILHO OAB - PR0023378A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FORUM DA COMARCA DE CUIABA (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

Parte Autora para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada e para RECOLHER, 

por meio de emissão e recolhimento de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em diligência no bairro Centro Político 

Administrativo. DECISÃO: Vistos. Cumpra-se na forma deprecada, 

servindo a presente de mandado. Comunique-se ao juízo de origem, do 

teor deste despacho. Após cumprida a deprecata, determino a devolução 

da presente, dando-se a baixa dos autos em todos os âmbitos deste 

Juízo. Cumpra-se

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1006148-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIRAX COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Alan Vagner Schmidel OAB - MT0007504A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO 

(IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue transcrita abaixo. DECISÃO: Vistos, etc. Prestei as 

informações através do Ofício nº 112/2018 na presente data, referente às 

Informações Processuais requisitadas através do Ofício (Código de 

Rastreabilidade nº 81120183460280) – Secretaria da Primeira Câmara de 

Direito Público e Coletivo, extraído do Agravo de Instrumento nº 

1005628-43.2018.8.11.0000 – PJE – Capital. Nessa oportunidade, 

mantenho a decisão de ID nº 12812060 pelos seus próprios fundamentos. 

Intimem-se. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1012115-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C A GONCALVES IND E COM DE MADEIRAS - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Reginaldo Alves OAB - MT0015508A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Gerente da Gerencia de Fiscalização de Microempresas e Empresas de 

Pequeno Porte - GFMEP (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

Parte Autora para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento de Guia 

de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em diligência no bairro Centro Político 

Administrativo.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 927428 Nr: 47914-66.2014.811.0041

 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: RECAPADORA DE PNEUS SÃO CRISTÓVÃO LTDA, 

AGENOR PANISSON LODI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA 

DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MT, SUPERINTENDENTE 

ADJUNTO DE FISCALIZAÇÃO - SAFIS DA SEFAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DA SILVA CRUZ - 

OAB:10.613/MT, RENATO MÉLON DE SOUZA NEVES - OAB:18608/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ISTO POSTO, consoante fundamentação supra, CONCEDO EM PARTE A 

SEGURANÇA pleiteada, para declarar a nulidade dos efeitos do art. 23 do 

Anexo X do RICMS/MT, os quais versam sobre as atividades prestadas 

pela empresa-Impetrante, bem como para declarar a nulidade dos 

lançamentos de ICMS – Substituição Tributária efetuados em desfavor da 

Autora referente às atividades prestadas, os quais devem incidir some o 

ISSQN, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do 

CPC/2015.Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a as 

Autoridades Impetradas/pessoas jurídicas interessadas, a teor do que diz 

a letra do art. 13, da Lei nº 12.016/09.Isento de custas e honorários 

advocatícios, nos termos das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem 

como na esteira do art. 10, XXII da Constituição Estadual.Intime-se.Com 

fundamento no art. 14, §1º, da Lei nº 12.016/2009, determino que, após o 

decurso do prazo do recurso voluntário, sejam os autos encaminhados à 

Superior Instância, em vista do reexame necessário da 

sentença.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 1165974 Nr: 38353-47.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIGEA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - 

OAB:20.004/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Chamo o feito à ordem.

Cuida-se de ação proposta contra o INSS objetivando a implantação do 

benefício de aposentadoria por invalidez.

Compulsando os autos, verifico que a parte autora reside na Comarca de 

Tangará da Serra/MT, e peticionou à fl. 72 requerendo o endereçamento 

da ação para a referida Comarca.
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Assim sendo, defiro o pedido, e determino a remessa do feito para uma 

das Varas Cíveis de Tangará da Serra/MT.

Proceda-se o cartório as devidas baixas, inclusive na distribuição, e 

remetam-se os autos com as anotações de praxe.

Intimem-se.

Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 884007 Nr: 19220-87.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CESAR BARBOSA DE NOVAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO LEITE DOS SANTOS - 

OAB:7.532/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ISTO POSTO, consoante toda a fundamentação exposta, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS pleiteados e, via de consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, do CPC/2015.

Condeno a Requerente ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por 

cento) do valor da causa, nos temos do § 2º, § 3º e § 8º do art. 85 do 

CPC/2015.

Intimem-se.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado da decisão 

e arquive-se com as devidas baixas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 893516 Nr: 25573-46.2014.811.0041

 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: GILSON FARID DA CUNHA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR BALIEIRO - 

OAB:13.946/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ PAULO REIS ARAÚJO - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:16803-B

 ISTO POSTO, com base na fundamentação retro, rejeito a prejudicial de 

mérito atinente à prescrição, e JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS da 

inicial para condenar o requerido ao pagamento de R$ 461.190,24 

(quatrocentos e sessenta e um mil, cento e noventa reais e vinte e quatro 

centavos) a título de licença-prêmio e férias não usufruídas, e, via de 

consequência, julgo extinto o feito com resolução do mérito nos termos do 

art. 487, I do CPC.

 Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, os 

quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do CPC/2015.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 893516 Nr: 25573-46.2014.811.0041

 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: GILSON FARID DA CUNHA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR BALIEIRO - 

OAB:13.946/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ PAULO REIS ARAÚJO - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:16803-B

 ISTO POSTO, com base na fundamentação retro, rejeito a prejudicial de 

mérito atinente à prescrição, e JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS da 

inicial para condenar o requerido ao pagamento de R$ 461.190,24 

(quatrocentos e sessenta e um mil, cento e noventa reais e vinte e quatro 

centavos) a título de licença-prêmio e férias não usufruídas, e, via de 

consequência, julgo extinto o feito com resolução do mérito nos termos do 

art. 487, I do CPC. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do 

CPC/2015.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 893516 Nr: 25573-46.2014.811.0041

 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: GILSON FARID DA CUNHA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR BALIEIRO - 

OAB:13.946/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ PAULO REIS ARAÚJO - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:16803-B

 Vistos em correição.

Abro vistas ao Ministério Público para que se manifeste nos autos no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 937325 Nr: 53238-37.2014.811.0041

 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: TELE VÍDEO PRODUÇÕES LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREGOEIRO DO EDITAL DE PREGÃO 

PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LORENA DIAS GARGAGLIONE - 

OAB:14.629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ISTO POSTO, diante da fundamentação supra, CONCEDO A SEGURANÇA 

vindicada para que a empresa Impetrante participe do certame e, caso 

saia vencedora, e apresente a melhor proposta, que seja declarada apta a 

contratar com a Administração Pública, haja vista possuir condições para 

executar o contrato com relação a 01 (um) lote.

Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a a Autoridade 

Impetrada/pessoa jurídica interessada, a teor do que diz a letra do art. 13, 

da Lei n. 12.016/09.

Isento de custas e honorários advocatícios, nos termos das Súmulas 512 

do STF e 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição 

Estadual.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 804937 Nr: 11401-36.2013.811.0041

 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: TROPICAL PNEUS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIO ADJUNTO DE ANALISE DE 

RECEITA PUBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAMIAO ORLANDO DE OLIVEIRA 

LOTT - OAB:14,246 MT, EDMAR GOMES DE OLIVEIRA NETO - 

OAB:9.793

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO MARCEL VANIN 

TURCHIARI - PROCURADOR DO ESTADO DE MT. - OAB:7.140-B

 ISTO POSTO, revogo a liminar e DENEGO A SEGURANÇA pleiteada, e via 

de consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inc. I, do NCPC/2015..

Isento de custas e honorários advocatícios, nos termos da Súmula 512 do 

STF e 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição 

Estadual.

Intime-se. Após, decorrido o prazo recursal, arquive-se com todas as 

baixas.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 818665 Nr: 24990-95.2013.811.0041

 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: MARY FERREIRA MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMANDANTE DO CENTRO DE FORMAÇÃO E 

APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ KROMINSKI - OAB:10896

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICK DE ARAUJO AYALA 

- OAB:

 ISTO POSTO, consoante fundamentação supra, confirmo a liminar 

anteriormente concedida e CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada, para 

determinar a anulação dos efeitos da Portaria n.º 007/DIVE/CFAP/2013, 

publicada no Boletim Eletrônico da PMMT n.º 787, de 13.06.2013, bem 

como garantir que a impetrante possa continuar frequentando o curso de 

formação, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.

Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a a Autoridade 

Impetrada/pessoa jurídica interessada, a teor do que diz a letra do art. 13, 

da Lei nº 12.016/09.

Isento de custas e honorários advocatícios, nos termos das Súmulas 512 

do STF e 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição 

Estadual.

Intime-se.

Com fundamento no art. 14, §1º, da Lei nº 12.016/2009, determino que, 

após o decurso do prazo do recurso voluntário, sejam os autos 

encaminhados à Superior Instância, em vista do reexame necessário da 

sentença.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 818665 Nr: 24990-95.2013.811.0041

 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: MARY FERREIRA MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMANDANTE DO CENTRO DE FORMAÇÃO E 

APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ KROMINSKI - OAB:10896

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICK DE ARAUJO AYALA 

- OAB:

 ISTO POSTO, consoante fundamentação supra, confirmo a liminar 

anteriormente concedida e CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada, para 

determinar a anulação dos efeitos da Portaria n.º 007/DIVE/CFAP/2013, 

publicada no Boletim Eletrônico da PMMT n.º 787, de 13.06.2013, bem 

como garantir que a impetrante possa continuar frequentando o curso de 

formação, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do 

CPC/2015.Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a a Autoridade 

Impetrada/pessoa jurídica interessada, a teor do que diz a letra do art. 13, 

da Lei nº 12.016/09.Isento de custas e honorários advocatícios, nos 

termos das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como na esteira do 

art. 10, XXII da Constituição Estadual.Intime-se.Com fundamento no art. 14, 

§1º, da Lei nº 12.016/2009, determino que, após o decurso do prazo do 

recurso voluntário, sejam os autos encaminhados à Superior Instância, em 

vista do reexame necessário da sentença.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 818665 Nr: 24990-95.2013.811.0041

 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: MARY FERREIRA MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMANDANTE DO CENTRO DE FORMAÇÃO E 

APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ KROMINSKI - OAB:10896

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICK DE ARAUJO AYALA 

- OAB:

 Vistos em correição.

Abro vistas ao Ministério Público para que se manifeste nos autos no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1020819-73.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BISTRO VIDA SAUDAVEL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT0019554A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Ilmo. Sr. Superintendente Adjunto de Fiscalização da Secretaria do Estado 

de Fazenda (IMPETRADO)

Ilmo. Sr. Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de 

Fazenda (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0020-07 

(REPRESENTANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (PJE 2) PROCESSO Nº 

1020819-73.2016.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Embargos de 

Declaração com Efeitos Modificativos opostos por BISTRÔ VIDA 

SAUDÁVEL COMÉRCIO DEALIMENTOS LTDA. em face da decisão retro 

proferida nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato tido 

por coator de lavra do SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE FISCALIZAÇÃO 

DA SECRETARIA DO ESTADO DE FAZENDA e do SECRETÁRIO ADJUNTO 

DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE 

MATO – SEFAZ/MT, objetivando a concessão da medida liminar para o fim 

de que a autoridade coatora se abstenha de exigir o pagamento do ICMS 

incidente sobre a TUSD (Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição) da 

Unidade Consumidora da Impetrante nº 6/1059856-3. Proferida decisão, a 

qual concedeu a segurança pleiteada, a ora Impetrante opôs Embargos de 

Declaração requerendo a retificação do referido decisum, sanando o vício 

apontado. Em síntese, é o necessário relato. Fundamento e Decido. Por 

tempestivos e próprios, recebo os presentes embargos de declaração. 

Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os Embargos de Declaração 

reservam-se para o fim de desfazer obscuridades, a afastar contradições 

e a suprir omissões que eventualmente se registrem nas decisões 

judiciais. Por definição legal, os Embargos de Declaração têm alcance 

restrito, senão vejamos: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração 

contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou 

eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual 

devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro 

material”. No presente caso verifica-se que, de fato, merecem ser 

acolhidos os presentes Embargos de Declaração para retificar a decisão 

prolatada, pois a manutenção daquela poderá acarretar prejuízo à parte 

Embargante. ISTO POSTO, conheço dos Embargos de Declaração, eis que 

tempestivos, e os ACOLHO tão somente para retificar o dispositivo da 

sentença de ID nº 8007945, excluindo-se o termo “Tarifa de uso do 

Sistema de Transmissão (TUST)”, mantendo-se incólume o restante da 

decisão. Nesta oportunidade, em conformidade à decisão proferida pelo 

Colendo Superior Tribunal de Justiça (ProAfR nos EREsp: 1163020 RS 

2009/0205525-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de 

Julgamento: 28/11/2017, S1 – PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

15/12/2017), bem como à determinação do Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso nos Ofícios Circulares nº 86/2017 e 91/2017, determino a 

suspensão do presente processo até ulterior deliberação da Corte 

Superior. Por fim, determino à Secretaria Unificada da Fazenda Pública que 

junte aos autos cópia do Ofício Circular nº 91/2017. Cumpra-se. Cuiabá, 30 

de julho de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Vara Especializada de Execução Fiscal

Intimação

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030631/7/2018 Página 249 de 442



Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001513-21.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CLAUDIO GONCALVES - ME (EXECUTADO)

JOSE CLAUDIO GONCALVES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT OAB - MT0014360A (ADVOGADO)

 

Vistos etc... Trata-se de Execução Fiscal promovida pela Fazenda Pública 

Estadual em desfavor da pessoa jurídica José Claudio Gonçalves-ME, 

originária do crédito tributário posta à execução por intermédio da Certidão 

de Dívida Ativa n. 20156886. Regularmente citada à empresa devedora 

efetuou o pagamento do débito, como se verifica pela petição do Estado 

de Mato Grosso comunicando a quitação, juntando consulta detalhada de 

processo e requerendo a sua extinção (fls. 22/25), frente à quitação 

integral do débito exequendo. Diante disso declaro quitado o crédito 

representado pela Certidão de Divida Ativa n. 20156886 que instruiu a 

presente ação, e, consequentemente, JULGO EXTINTO o processo nos 

termos do art. 924, II, do CPC, restando pois prejudicado a apreciação do 

pedido de exceção de pré-executividade formulada nos autos. Custas 

processuais pela Executada. Certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 20 de junho de 2018. Adair Julieta da Silva Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014547-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO GOMES PESSOA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (RÉU)

 

Certifico que, em cumprimento à OS. n. 001/2015-Gab 2, impulsiono o 

presente feito para intimar a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, impugnar a contestação. Cuiabá-MT., 30 de julho de 2018 

BERNADETH RITA SAMPAIO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003148-26.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA LEÃO SOARES OAB - MT0007304S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN MT (REQUERIDO)

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (REQUERIDO)

ELUZAI DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1003148-26.2017.8.11.0001 REQUERENTE: LUIZ CARLOS NUNES 

REQUERIDO: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO e 

outros (2) Vistos, etc. Cuida-se de Ação Declaratória Negativa de 

Propriedade de Veículo c/c Inexistência de Débito c/c Danos Morais e 

Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela proposta por Luiz Carlos 

Nunes em desfavor do Estado de Mato Grosso, DETRAN/T e Eluzai de 

Oliveira na qual objetiva a concessão de liminar para o fim de sustação do 

Protesto nº 6110165 do 4º Serviço Notarial de Cuiabá/MT bem como 

eventuais protestos de outros títulos eventualmente emitidos. No mérito, 

postulou pela procedência da ação com a consequente condenação do 

réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. 

Afirma que recebeu notificação de protesto decorrente de IPVA referente 

ao veículo VW Gol, ano 1984, olaca JZB-7403, chassi 

9BWZZZ30ZET445870M, renavan 127118977, cuja descrição do título é 

CDA nº 2017134921, no valor atualizado de R$860,04 (oitocentos e 

sessenta reais e quatro centavos). Aduz que nunca foi proprietário do 

citado veículo e que jamais possuiu o endereço indicado no “Extrato de 

Veículo do DetraNet”, além de não conhecer a proprietária anterior. Alega 

que a SEFAZ/MT é a única autorizada a retirar o nome do autor do sistema 

de tributos enquanto o requerido DETRAN/MT é quem elabora o processo 

administrativo de transferência, além de a requerida Eluzai a quem o 

requerente confiou o preenchimento do Certificado de Transferência de 

Veículo devidamente assinado e reconhecido firma. Instrui a inicial com 

documentos. O processo veio redistribuído do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, conforme declínio de competência de id nº 10837607. 

Por meio de despacho de nº 11432908, foi postergada a apreciação da 

tutela para momento posterior a manifestação da parte requerida sendo 

que o requerido DETRAN-MT apresentou sua contestação no id nº 

12130927 enquanto que o réu Estado de Mato Grosso ofertou sua peça 

de defesa no id nº 12410683. Vieram os autos conclusos. É o relatório. 

Fundamento e decido. O Requerente postulou pela concessão de liminar 

visando o cancelamento do Protesto nº 6110165 do 4º Serviço Notarial de 

Cuiabá/MT bem como eventuais protestos de outros títulos eventualmente 

emitidos. Na hipótese, o autor fez pedido de tutela provisória de urgência, 

asseverando não ser proprietário do veículo a que deu ensejo a cobrança 

do IPVA, culminando no protesto objeto dos autos. Pois bem, quanto ao 

cancelamento do protesto, é cediço que para o seu deferimento deve 

exigir a concorrência da prova inequívoca, entendida como aquela que 

não admite dúvida razoável, somada ao receio de dano irreparável, ou ao 

abuso de direito de defesa manifestado pelo réu em caráter protelatório e, 

ainda, à possibilidade de reverter a medida antecipada, caso o resultado 

da ação venha a ser contrário a pretensão da parte que a requereu (art. 

300, CPC). Analisando os argumentos despendidos pelo requerente, em 

análise sumária própria dessa fase processual, não vislumbro nos 

documentos que acompanham a inicial a boa aparência do direito do 

requerente e a razoabilidade de sua pretensão para a concessão da 

medida tutelar pleiteada. Com efeito, ainda há de se ressaltar que a 

certidão de inscrição de dívida ativa goza de presunção de certeza e 

liquidez, eis que sua natureza pressupõe, necessariamente, um controle 

prévio da legalidade pela Administração Pública, realizada no processo de 

lançamento fiscal, presunção esta que somente pode ser ilidida através de 

prova inequívoca, hipótese esta não versada nos autos. Diante do 

explicitado acima, não vislumbro ilegalidade da parte Requerida que possa 

dar ensejo a sustação do Protesto nº 6110165, sobretudo quando não 

verificado na inicial e documentos que a instruíram também o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil deste processo. Isto Posto, e com base 

nas alegações acima tecidas, não estando presentes os requisitos do art. 

305 do NCPC, INDEFIRO O PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO vindicado para o 

fim de sustar o protesto nº 6110165, oriundo do 4º Serviço Notarial de 

Cuiabá/MT. Intime-se a parte autora para manifestar sobre as defesas 

apresentadas pelos requeridos, no prazo de 10 dias. Intime-se e 

cumpra-se. Cuiabá, 24 de julho de 2018. Adair Julieta da Silva Juíza de 

Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 113331 Nr: 3495-44.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Chaves Abdalla - 

OAB:17571-A, LILIAN PAULA ALVES MODESTO DA COSTA - 

OAB:10.730/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CHAVES ABDALLA - 

OAB:OAB/MT 17.571-A

 Vistos etc...(...).ISSO POSTO, não verificado no caso a presença de 

quaisquer dos requisitos dispostos no Art. 1.022 do CPC/2015, REJEITO 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos em 11/06/2018 – fls. 346/349 

contra a decisão proferida em 29/05/2018 – fls. 314/326, face à 

inexistência de CONTRADIÇÃO.Por fim, DETERMINO que proceda a 

transferência do valor remanescente bloqueado em 30/08/2017, fls. 299, 

para a Conta Única do Poder Judiciário, uma vez que ainda não fora 

efetuada a sua transferência, conforme se observa do extrato em 

anexo.Não havendo interposição de recurso contra esta sentença, 

transito em julgado, DETERMINO a imediata expedição de ALVARÁ 

JUDICIAL para levantamento dos valores apreendidos nos autos em favor 

do MUNICIPIO DE CUIABÁ, observando-se os dados bancários informados 

na petição protocolada em 30/08/2017 – fls. 294/296 e após, retornem os 

autos conclusos para ulteriores deliberações.P. R. I.ISENTO de custas 

processuais, conforme Art. 1.023 do CPC/2015. INTIMEM-SE 
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(DJe).CUMPRA-SE.Cuiabá, 27 de julho de 2018.ADAIR JULIETA DA 

SILVAJuíza de Direito em Subst. Legal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004934-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCA, FRANCA & ALVES ADVOGADOS & ASSOCIADOS 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcus Vinicius Araujo França OAB - MT0013408A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ - MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ VARA ESP. 

EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL 

DECISÃO Autuação 28/02/2018 Última distribuição 23/03/2018 Valor da 

causa R$ 60.000,00 AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA Nº 1004934-48/2018 REQTE: FRANÇA, 

FRANÇA & ARAÚJO ADVOGADOS & ASSOCIADOS- CNPJ Nº 

14.251.954/0001-81 REQDA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ 941 

Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM 

DECORRÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA DE ISSQN C/C PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA, proposta eletronicamente – PJe em 28/02/2018, 

distribuída inicialmente no Juízo da Sétima Vara Cível da Capital, por 

FRANÇA, FRANÇA & ARAÚJO ADVOGADOS & ASSOCIADOS - CNPJ Nº 

14.251.954/0001-81, em desfavor da PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ, 

qualificados na exordial, em que pretende a antecipação da tutela 

jurisdicional para que seja determinado a liminarmente, inaudita autera 

pars, a retirada do nome da Associação Requerente da dívida ativa 

municipal, efetuada em razão de supostos débitos ficais referentes a 

ausência de pagamento de ISSQN relativos ao período de MAIO DE 2016 

até a data da distribuição desta ação (FEVEREIRO DE 2018), que 

totalizavam R$ 44.136,92 (quarenta e quatro mil e cento e trinta e seis 

reais e noventa e dois centavos), bem como seja suspensa a exigibilidade 

do débito lançado na conta corrente da Associação Requerente, sob pena 

de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), até decisão final desta lide. 

Ampara a sua pretensão à concessão da antecipação dos efeitos da 

tutela à vista dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora. No 

mérito, requereu fossem julgados procedentes os pedidos formulados 

nesta ação, para se declarar a inexistência de débito da Requerente com 

a Requerida, por dívida já quitada, referente a ISSQN, bem como fosse a 

Requerida condenada ao pagamento de indenização por danos morais, 

cujo valor seria arbitrado na importância que o Juízo entender ser justa e 

compensadora. Por fim, requereu seja concedido o benefício gratuidade 

da justiça e a condenação da Requerida no pagamento de 20 % (vinte por 

cento) do valor da causa a título de honorários de sucumbência. À causa 

foi atribuído o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) – ID n.º 

11980572. Junto à inicial anexou os documentos ID’s n.ºs 11980588, 

11980595, 11980600, 11980609, 11980616, 11980623, 11980629 e 

11980634. Na data 01/03/2018 o Juízo da Sétima Vara Cível da Capital 

Cuiabá proferiu decisão na qual, de ofício, DECLAROU a sua 

incompetência absoluta para processar e julgar esta ação, declinando da 

competência em favor de uma das Varas Espec. da Fazenda Pública da 

Capital – ID n.º11983648. Em 02/03/2018 os autos foram redistribuídos ao 

Juízo da Quarta Vara Esp. da Fazenda Pública da Capital – Evento n. 

14818930, que em 08/03/2018 DECLAROU, de ofício, a sua incompetência 

absoluta para processar e julgar esta ação, declinando da competência 

em favor da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de 

Cuiabá – ID 12091257. Em 23/03/2018 os autos foram redistribuídos a este 

Juízo – Evento nº. 15141327, vindo à conclusão em 26/03/2018 – Evento 

nº. 15151396. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Em que pese a 

decisão proferida em 08/03/2018 pelo DD. Juízo da Quarta Vara 

Especializada da Fazenda Pública – ID n.º 12091257, em detida análise da 

peça vestibular, assim como da documentação que a instruiu, e ainda face 

à pesquisa junto ao Sistema PJe, constata-se que não há informação de 

que o crédito fiscal objeto desta Ação Ordinária, referente a ausência de 

pagamento de ISSQN relativos ao período de MAIO DE 2016 até a data da 

distribuição da ação (FEVEREIRO DE 2018), já esteja lançado como Dívida 

Ativa do Município de Cuiabá, cujas CDA’s eventualmente tenham sido 

protestadas ou sejam objetos de Execução Fiscal já distribuída. Com 

efeito, a Associação Requerente anexou aos autos o ID 11980634, que se 

trata de um ‘RELATÓRIO DETALHADO DE LANÇAMENTOS’, expedido pela 

Secretaria de Fazenda do Município de Cuiabá, entretanto não há que se 

confundir lançamento com inscrição da dívida ativa, já que, na lição do 

Prof. Doutor Alberto Xavier[1], o lançamento refere-se à “fase constitutiva” 

do procedimento administrativo tributário, enquanto a inscrição da dívida 

ativa pertence à “fase integrativa da eficácia” do crédito tributário, “por 

revestir a função de um ato de controle preventivo, necessário para que o 

ato de lançamento assuma plena força de título executivo. ... a inscrição 

da dívida ativa situa-se na fronteira entre o procedimento administrativo de 

lançamento (a cuja fase integrativa da eficácia ainda pertence) e o 

processo judicial de execução (do qual é pressuposto necessário).” 

(negritei). Assim, no caso presente, uma vez que não há sequer menção e 

prova sobre a notificação da Associação Requerente pela Fazenda 

Pública para pagamento do ISSQN, ato administrativo que deve anteceder 

à sua inscrição, ainda não há que se falar em dívida ativa, conforme 

preceitua o Art. 201 do CTN, verbis: Art. 201. Constitui dívida ativa 

tributária a proveniente de crédito dessa natureza, regularmente inscrita 

na repartição administrativa competente, depois de esgotado o prazo 

fixado, para pagamento, pela lei ou por decisão final proferida em 

processo regular. (negritei). Por outro lado, sabe-se que a RESOLUÇÃO 

N.º 023/2013/TP do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que 

regulamenta a competência das Varas Especializadas da Comarca da 

Capital, estabeleceu que a COMPETÊNCIA ABSOLUTA desta Vara 

Especializada de Execução Fiscal é para processar e julgar com 

exclusividade os executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, as 

ações correlatas e os incidentes deles decorrentes, com exceção das 

ações referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida ativa, como no 

caso presente, as quais são da COMPETÊNCIA ABSOLUTA das Varas 

Especializadas da Fazenda Pública desta Comarca de Cuiabá. Com efeito, 

a interpretação que se dá à referida Resolução deve ser no sentido de 

que apenas as ações anulatórias que sejam conexas com ações 

executivas já ajuizadas, ou pelo menos relativas a créditos inscritos em 

Dívida Ativa (CDA), é que devem ser reunidas e decididas por esta Vara 

Especializada de Execução Fiscal – Gabinete 1 – Fazenda Pública 

Municipal, para se evitar decisões conflitantes. A respeito da questão, 

foram instaurados inúmeros recursos de Conflitos de Competência 

perante o E. Tribunal de Justiça deste Estado, e na data de 18/04/2018 a 

C. Corregedoria Geral da Justiça do nosso E. Tribunal de Justiça ratificou 

administrativamente o entendimento judicial do E. Tribunal Pleno, sobre a 

impossibilidade de se ampliar a competência do Juízo da Vara 

Especializada de Execução Fiscal da Capital para processamento e 

julgamento de ações que pretendam a discussão de Crédito Tributário 

NÃO INSCRITO em Dívida Ativa, nos seguintes termos, verbis: “tratando-se 

de ação de conhecimento, cautelar ou mandamental, cujo débito tributário 

em discussão ainda não estiver inscrito em dívida ativa, por sua natureza, 

a ação deve ser processada e julgada num juízo de cognição ampla e 

exauriente, de modo que não se vislumbra indícios de afronta à segurança 

jurídica tal determinação. Ademais, como cediço, a Vara Especializada de 

Execução Fiscal de Cuiabá conta com alto número de processos em 

tramitação e a ampliação da competência acarretaria a desvirtuação da 

proposta de criação e instalação da Vara. Assim, não há como ampliar a 

competência da Vara de Execução Fiscal de Cuiabá.” (negritei). [1] Dessa 

forma, a pretensão da Associação Requerente deve ser processada e 

julgada em um juízo de cognição ampla e exauriente, não havendo como 

fixar a competência desta Vara Especializada em Execução Fiscal. Por 

tais fundamentos, e por tudo o mais que destes autos eletrônicos (PJe) 

constam, com fundamento nos Arts. 42 e 44 do CPC/2015[2] c/c 

Resolução nº 023/2013-TP/TJMT, DECLARO A INCOMPETÊNCIA deste 

Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal – Gabinete 1 – Fazenda 

Pública Municipal, da Comarca de Cuiabá, para processar e julgar esta 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE 

COBRANÇA INDEVIDA DE ISSQN C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA 

Nº. 1004934-48/2018, proposta por FRANÇA, FRANÇA & ARAÚJO 

ADVOGADOS & ASSOCIADOS - CNPJ nº. 14.251.954/0001-81, contra a 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ. Consequentemente, DECLINO para 

Juízo da Quarta Vara Esp. da Fazenda Pública desta Comarca de Cuiabá. 

REDISTRIBUA-SE ao Juízo da Quarta Vara Esp. da Fazenda Pública desta 

Comarca de Cuiabá, ENVIANDO-LHE CONCLUSOS estes autos eletrônicos 

imediatamente, com as nossas homenagens e DÊEM-SE AS BAIXAS no 

Sistema PJe, Relatórios e Distribuição. INTIME-SE (PJe). PUBLIQUE-SE 
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(DJe). CUMPRA-SE. Cuiabá, 30 de julho 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn [1]. Professor da PUC SP e 

Faculdade de Lisboa PT, In Do lançamento: teoria geral do ato, do 

procedimento e do processo tributário, 2ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 

2002, p. 196.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024661-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EXACT CONSTRUCOES,HIGIENIZACAO E SERVICOS EIRELI 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ALGEMIRO MARQUES DE ARAUJO OAB - MT12247/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL DECISÃO Autuação 10/08/2017 Última distribuição 09/04/2018 

Valor da causa R$ 25.000,00 AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA SUSTAÇÃO DE PROTESTO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL Nº 1024661-27/2017 RQTE: EXACT 

SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA - CNPJ sob nº. 05.016.454/0001-74 

RQDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ 11022 Vistos, etc... Trata-se AÇÃO 

ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA 

SUSTAÇÃO DE PROTESTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

proposta eletronicamente – PJe – em 10/08/2017, inicialmente distribuída 

ao Juízo da Sétima Vara Cível da Capital, por EXACT SERVIÇOS DE 

HIGIENIZAÇÃO LTDA - CNPJ sob nº. 05.016.454/0001-74, em relação ao 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, ambos qualificados na inicial, pretendendo, em 

sede de tutela antecipada, a sustação dos protestos dos títulos – CDA’s 

n.ºs 1084332 e 1084333, efetivado em duplicidade na data de 26/01/2015, 

junto ao Cartório do Quarto Serviço Notarial de Cuiabá. No mérito, pretende 

que sejam declarados nulos os protestos no valor de R$ 1.786.755,17- 

(um milhão setecentos e oitenta e seis mil setecentos e cinquenta e cinco 

reais e dezessete centavos), condenando-se o Município Requerido ao 

pagamento do valor R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), a título de dano 

moral e nas custas e honorários advocatícios. À causa foi atribuído o 

valor de R$ 25.000,00- (vinte e cinco mil reais). Junto à inicial anexou os 

documentos ID’s n.ºs 9375809, 9375827, 9375842 e 9375861. Na data de 

14/02/2018 , considerando que a petição inicial está endereçada a uma 

das Varas Especializadas da Fazenda Pública, nos termos do Art. 319, 

inc. I do CPC/2015, o Juízo da Sétima Vara Cível da Capital determinou a 

redistribuição dos autos ao Juízo Competente – ID nº 9416251, tendo sido 

os autos eletrônicos redistribuídos ao Juízo da Quinta Vara Esp. da 

Fazenda Pública da Capital na data de 20/09/2017 – Evento n. 13109466. 

Autos conclusos, em 15/02/2018 o Juízo da Quinta Vara Espec. da 

Fazenda Pública da Capital proferiu decisão na qual, de ofício, declarou a 

incompetência absoluta daquele Juízo para processar e juLgar esta ação, 

declinando da competência em favor do Juizado Especial da Fazenda 

Pública – ID nº. 11552140. Em 09/04/2018 os autos foram redistribuídos a 

este Juízo – Evento n.º 15312834, vindo à conclusão em 10/04/2018 – 

Evento nº. 15322203. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Verifica-se 

da inicial[1] que Empresa Autora quando da distribuição da presente ação, 

postulou a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Pois bem. 

Sobre a questão, importa registrar que antes mesmo da Constituição da 

República de 1988 estatuir o amplo acesso ao Poder Judiciário como 

direito fundamental (Art. 5º, inc. XXXV – Princípio da Inafastabilidade da 

Jurisdição), a edição da Lei nº. 1.060/1950 representou uma importante 

conquista social, ao garantir o acesso à Justiça aos mais necessitados. 

No presente caso, não há discussão quanto à possibilidade de a Empresa 

Autora ser beneficiaria da gratuidade da justiça, estando tal direito 

hodiernamente previsto expressamente no Art. 98 do novo Código de 

Processo Civil, in verbis: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou 

estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à 

gratuidade da justiça, na forma da lei. (grifei e negritei). Todavia, ao 

contrário do que ocorre relativamente às pessoas naturais, conforme 

previsão contida no § 3º do Art. 99 do CPC/2015, não basta a pessoa 

jurídica asseverar a insuficiência de recursos, devendo comprovar o fato 

de se encontrar em situação inviabilizadora da assunção dos ônus 

decorrentes do ingresso em Juízo. De longas datas o Supremo Tribunal 

Federal assentou o entendimento acerca da necessidade da pessoa 

jurídica demonstrar sua hipossuficiência, a saber: AI 637177 AgR, Relator 

(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 

09/11/2010, DJe-226 DIVULG 24-11-2010 PUBLIC 25-11-2010; AI 716294 

ED, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, julgado em 

31/03/2009, DJe-079 DIVULG 29-04-2009 PUBLIC 30-04-2009; AI 646099 

ED, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 

11/03/2008, DJe-070 DIVULG 17-04-2008 PUBLIC 18-04-2008; Rcl 1905 

ED-AgR, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 

15/08/2002, DJ 20-09-2002. Nesse sentido, após reiteradas decisões o 

Superior Tribunal de Justiça em 28/06/2012 editou a Súmula de n.º 481, da 

qual se extrai a necessidade de comprovação prévia da hipossuficiência 

da pessoa jurídica, ou seja, sua impossibilidade de arcar com os encargos 

processuais, sem prejuízo próprio, para lhe ser conferido os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, regulada pela Lei nº 1.060/1950. Confira-se 

o verbete: Corte Especial – SÚMULA 481 STJ :“Faz jus ao benefício da 

justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que 

demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”( 

DJe 01/08/2012). Noutro ponto, sabe-se que em toda demanda jurídica 

faz-se necessário a atribuição de um valor certo, ainda que não tenha 

conteúdo econômico imediato, bem como, o seu valor deverá 

corresponder ao beneficio patrimonial pretendido, repercutindo o valor 

atribuído, inequivocamente, nas custas processuais, honorários de 

sucumbência e nas multas previstas no CPC/2015. In casu, apesar de a 

Empresa Autora ter asseverado que teve o seu principal contrato de 

prestação de serviço de limpeza e higienização hospitalar rescindido 

unilateralmente pelo Município de Cuiabá, com a consequente suspensão 

dos pagamentos, o que acarretou a distribuição de inúmeras ações 

trabalhistas em seu desfavor e, consequentemente, a sua falência, 

juntando aos autos, na oportunidade, Certidão da Justiça do Trabalho – ID 

n.º. 9375861, é certo que apenas este documento, por si só, não é capaz 

de comprovar a sua incapacidade econômico-financeira, ainda que 

momentânea, de arcar antecipadamente com as custas processuais. Com 

efeito, revela-se imperioso que a Empresa Autora comprove, através 

documentos públicos ou particulares, a sua precária situação financeira, 

de maneira contextualizada. Exemplificadamente: declaração de imposto 

de renda; livros contábeis registrados na Junta Comercial; cópia do 

Processo de Falência; cópia do requerimento de baixa do CNPJ da 

empresa na Junta Comercial; Termo de Rescisão Contratual com o 

Município de Cuiabá; balanços aprovados pela Assembleia, ou subscritos 

pelos Diretores, etc. Além disso, observo que a Empresa Autora ao 

formular a sua pretensão, cumulou pedidos de indenização por danos 

morais, no valor de R$ 25.000,00-, com a anulação dos protestos 

efetivados em duplicidade, no valor de R$ 1.786.755,17-. Portanto, 

aplica-se ao presente caso da regra do Art. 292, inc. VI do CPC/2015[2], 

devendo ser retificado o valor da causa, de modo a fazer constar o total 

do beneficio patrimonial pretendido, que em muito ultrapassa o valor 

pretendido a título de dano moral. Assim, com fundamento no § 2º do Art. 

99 do CPC/2015[3], DETERMINO A INTIMAÇÃO da Empresa Autora, através 

de seu Advogado (PJe e DJe), para que proceda à juntada/anexação a 

estes autos eletrônicos dos documentos hábeis à comprovação dos 

pressupostos indispensáveis ao deferimento da gratuidade da justiça, no 

prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento do pedido. Ante o 

disposto no § 3º do Art. 292 do CPC/2015[4][4],em observância a norma 

disciplinada no Art. 10[5] do mesmo Codex, CONCEDO à Empresa Autora, 

em mesma oportunidade, a possibilidade de retificar o valor da causa, 

procedendo-se à sua correção, no mesmo prazo de quinze dias, sob pena 

de correção ex officio. Decorrido o prazo assinalado acima, com ou sem 

cumprimento das determinações pela Empresa Autora, CERTIFIQUE-SE e 

voltem os autos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE-SE (DJe). 

CUMPRA-SE. Cuiabá, 30 de julho de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA 

D E  A M O R I M  R E I S  J u í z a  d e  D i r e i t o  P R N  [ 1 ] . 

http://pje.tjmt.jus.br/pje/Painel/painel_usuario/documentoHTML.seam?

idBin=511691&idProcessoDoc=513215 [2]. Art. 292. O valor da causa 

constará da petição inicial ou da reconvenção e será: (...) VI - na ação em 

que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos 

valores de todos eles; (...). [3]. Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça 

pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para 

ingresso de terceiro no processo ou em recurso. ... § 2o O juiz somente 

poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem 
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a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, 

devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação 

do preenchimento dos referidos pressupostos. [4]. Art. 292. O valor da 

causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:(...) § 3o O 

juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando 

verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou 

ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá 

ao recolhimento das custas correspondentes. [5]. Art. 10. O juiz não pode 

decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito 

do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda 

que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013644-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

3LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEVI MACHADO DE OLIVEIRA OAB - MT2.629 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABA (RÉU)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL DECISÃO Autuação 18/05/2018 Última distribuição 18/05/2018 

Valor da causa R$ R$29.328,32 AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C DANO MORAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA Nº 

1013644-57/2018 REQTE: 3LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE 

LTDA - CNPJ Nº 13.861.997/0001-16 REQDA: PREFEITURA MUNICIPAL DE 

CUIABÁ 11022 Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA DE ISSQN 

C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, proposta eletronicamente – PJe em 

18/05/2018, inicialmente no Juízo da Sétima Vara Cível da Capital, por 3LM 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA - CNPJ Nº 

13.861.997/0001-16 em desfavor da PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ, 

qualificados na exordial, em que pretende a antecipação da tutela 

jurisdicional, liminarmente, inaudita autera pars, para que seja suspenso o 

Protesto (Protocolo n. 7050055) efetivado em face da Empresa Autora, 

relativo à CDA nº 1212042, no valor de R$ 9.540,27- até final deslinde da 

presente ação, ofertando na ocasião como caução, o imóvel Matricula n.º 

31.049, registrado perante o Cartório de Registro de Imóveis da Quarta 

Circunscrição Imobiliária da Capital – Cartório Sétimo Oficio, dando ciência 

da decisão à parte contrária para cumprimento, assim como a notificação 

do Cartório do 4º Ofício de Cuiabá para sustar imediatamente o protesto. 

Ampara a sua pretensão à concessão da antecipação dos efeitos da 

tutela à vista dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora. No 

mérito, requereu fossem julgados procedentes os pedidos formulados 

nesta ação, confirmando a medida liminar eventualmente deferida para 

sustar definitivamente o protesto, declarando inexistente o débito de IPTU 

representado pela CDA 1212042, em relação à Empresa Autora, e, ainda, 

fosse a Prefeitura Requerida condenada a indenizá-la pelos danos morais 

causados, no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), assim como em 

honorários advocatícios. À causa foi atribuído o valor de R$ 29.328,32 

(vinte e nove mil trezentos e vinte e oito reais e trinta e dois centavos) – ID 

n.º 13283461. Junto à inicial trouxe os documentos ID’s n.ºs 13283477, 

13283485,13283490, 13283495, 13283500 e 13283506. Em 18/05/2018 a 

Empresa Autora, a través de seu Advogado, requereu a juntada da anexa 

guia de recolhimento de custas e taxa judiciária – ID’s n.ºs 13285184, 

13285199 e 13285213. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Ao analisar 

detidamente petição inicial, verifico que apresenta defeito e irregularidade 

capazes de impossibilitar o processamento e julgamento de mérito da 

causa, tendo em vista a indicação errônea do polo passivo da ação. Com 

efeito, ensina Hely Lopes Meireles que “Como órgão público, a Prefeitura 

não é pessoa jurídica; é simplesmente a unidade central da estrutura 

administrativa do Município. Nem representa juridicamente o Município, pois 

nenhum órgão representa a pessoa jurídica a que pertence, a qual só é 

representada pelo agente (pessoa física) legalmente investido dessa 

função que, no caso, é o prefeito. Daí a impropriedade de tomar-se a 

Prefeitura pelo Município, o que equivale a aceitar-se a parte pelo todo, ou 

seja, o órgão, despersonalizado, pelo ente, personalizado (...). Nas 

relações externas e em juízo, entretanto, quem responde civilmente não é 

a Prefeitura, mas sim o Município, ou seja, a Fazenda Pública Municipal, 

única com capacidade jurídica e legitimidade processual para demandar e 

ser demandada, auferindo as vantagens de vencedora e suportando os 

ônus de vencida no pleito ." [1] (negritei). Dessa forma, no caso presente, 

a PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ, por ser órgão público, como ente 

despersonalizado que é, não detém capacidade de ser parte na relação 

processual judicial, pois subordinada hierarquicamente à administração 

central – integrando sua estrutura administrativa - esta sim, dotada de 

capacidade jurídica de ser parte. Ou seja, a capacidade advém da pessoa 

jurídica de direito público[2], no caso, o Ente Federativo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ. Por tais fundamentos, face ao disposto no Art. 321 do 

CPC/2015[3], INTIME-SE o Advogado da Empresa Autora (PJe e DJe), para 

que promova a EMENDA À INICIAL, indicando corretamente o polo passivo 

da ação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de seu indeferimento, 

conforme previsão contida nos Arts. 330, inc. II c/c 321, Parag. Único do 

CPC/2015, extinguindo-se o presente processo de conhecimento sem 

resolução do mérito, nos termos do Art. 485, incs. I e VI, ambos do 

CPC/2015[4]. Com ou sem o cumprimento da decisão acima, 

CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e venham os autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE-SE (DJe). CUMPRA-SE 

sucessivamente. Cuiabá, 30 de julho de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn [1]. In MEIRELLES, Hely 

Lopes. Direito Municipal Brasileiro. 6ª ed.. São Paulo: Malheiros, 1993. 2. 

Art. 41. São pessoas jurídicas de direito público interno: I - a União; II - os 

Estados, o Distrito Federal e os Territórios; III - os Municípios; IV - as 

autarquias, inclusive as associações públicas; V - as demais entidades de 

caráter público criadas por lei. Art. 43. As pessoas jurídicas de direito 

público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes 

que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito 

regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, 

culpa ou dolo. [3]. Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não 

preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e 

irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará 

que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, 

indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial. [4]. Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - 

indeferir a petição inicial; (...). VI - verificar ausência de legitimidade ou de 

interesse processual; (...).”

Decisão Classe: CNJ-36 CAUTELAR FISCAL

Processo Número: 1020855-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO LUIZ DRESCH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS DIAS DE CAMPOS OAB - MT16929/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL _________________________________________________ 

DECISÃO Autuação 12/07/2018 Última distribuição 13/07/2018 Valor da 

causa R$ 25.417,83 MEDIDA CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO 

COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 1020855-47/2018 REQTE: CRISTIANO LUIZ 

DRESCH - CPF nº. 826.281.491-68 REQDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ 11022 

Vistos, etc... Trata-se MEDIDA CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO 

COM PEDIDO DE LIMINAR, proposta eletronicamente – PJe – 12/07/2018, 

inicialmente perante o Juízo da Quinta Vara Esse. da Fazenda Publica da 

Capital, por CRISTIANO LUIZ DRESCH - CPF nº. 826.281.491-68, em 

relação ao MUNICÍPIO DE CUIABÁ, qualificados na inicial, pretendendo, 

liminarmente, a sustação dos protestos de Protocolos n.ºs 9070119, 

9070120 e 9070121, referentes aos títulos executivos CDA’s nºs 

1205264; 1205276 e 1205277, perante o Cartório do 4º Serviço Notarial de 

Cuiabá, afirmando ser parte ilegítima para figurar como devedor do débito 

referente aos IPTU’s objetos dos protestos, uma vez que os respectivos 

imóveis que recaíram os IPTU’s foram vendidos em 15/03/2013 para a 

empresa G.W. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, por instrumento 

particular de promessa de compra e venda de imóvel. Afirmou que 

pretende propor em trinta dias a ação principal de Inexigibilidade de 

Crédito, ‘como previsto no NCPC’, sic. Por fim, requereu que seja o 

Município Requerido condenado ao pagamento de custas processuais e 
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honorários advocatícios. À causa foi atribuído o valor de R$ 25.417,83 – ID 

14142414. Junto à inicial anexou os documentos - ID’s nºs 

14142471,14143423, 14143517. Autos conclusos, na data de 12/07/2018 

o Juízo da Quarta Vara Esp. da Fazenda Pública da Capital proferiu 

decisão, na qual, de ofício, DECLAROU a sua incompetência absoluta para 

processar e julgar esta ação, declinando em favor deste Juízo – ID nº. 

14145561. Em 13/07/2018 os autos foram redistribuídos a este Juízo – 

Evento n.º 16494380, vindo à conclusão na mesma data – Evento nº. 

16498463. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Sabe-se que o pedido 

assume grande importância dentro de qualquer processo judicial, pois 

define os limites da demanda, não se admitindo que venha a ser extraído 

pelo Juízo ou pela parte adversa por dedução ou presunção, sendo, 

portanto, imperioso que o Autor formule pedido de mérito estabelecendo a 

limitação da lide, ainda que cautelar, e a estabilização da liminar pleiteada. 

Pois bem. Em detida análise da exordial, verifica-se que no caso presente 

a petição inicial não contém pedido de mérito, vez que, após narrar 

claramente os fatos e desenvolver sobre seu direito (inc. III do Art. 319 

CPC/2015), constou literalmente da página 05 do ID: 14142414, apenas o 

seguinte: “DO PEDIDO Por fim, mediante aos fatos aqui expostos, 

requer-se: A a) Deferir liminar e imediatamente a sustação do protesto, ... 

b) Determinar a citação do requerido para responder, querendo, aos 

termos desta ação, bem como a citação da empresa adquirente dos 

imóveis....; c) Seja o requerido condenado ao pagamento de todas as 

custas processuais e honorários advocatícios. d) Assim, protesta provar 

o alegado por todos os meios de prova em direito admitidas.... e e) Nestes 

termos, dando à causa o valor de R$ 25.417,83...” Assim, uma vez que a 

petição inicial não atende ao requisito legal quanto à indicação do pedido 

de mérito, conforme exige o Art. 319, inc. IV do CPC/2015[1], face ao 

disposto no Art. 321 do CPC/2015[2], INTIME-SE o Advogado do Autor (PJe 

e DJe), para que promova a EMENDA À INICIAL declinando expressamente 

o pedido de mérito desta ação cautelar, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de inépcia e consequente indeferimento da inicial, conforme previsão 

contida nos Arts. 330, §1º, inc. I c/c 321, Parag. Único, ambos do 

CPC/20153, extinguindo-se este processo eletrônico sem resolução do 

mérito, nos termos do Art. 485, inc. I do CPC/2015[3]. Decorrido o prazo 

acima, CERTIFIQUE-SE sobre o cumprimento da determinação acima pelo 

Autor e REMETAM-SE estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO. 

PUBLIQUE-SE (DJe). CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 30 de julho de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn 

[1]. Art. 319. A petição inicial indicará: I - o juízo a que é dirigida; II - os 

nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a 

profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no 

Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e 

a residência do autor e do réu; III - o fato e os fundamentos jurídicos do 

pedido; IV - o pedido com as suas especificações V - o valor da causa; VI 

- as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos 

alegados; VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de 

conciliação ou de mediação. 2. Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição 

inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta 

defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, 

determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a 

complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial. 3. Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - 

indeferir a petição inicial; (...).

Sentença

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008850-61.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARY CRISTINA PEREIRA (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 1008850-61.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 20/06/2016 11:20:30 EXEQUENTE: Cuiabá 

Prefeitura Municipal EXECUTADA: MARY CRISTINA PEREIRA CPF: 

766.600.441-91 VALOR DA CAUSA: R$ 3.317,14 CDA's Nº's 919354; 

995619; 1127100. 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”. 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]. Acerca da extinção de execução fiscal pela quitação do 

débito pelo executado, posiciona-se a jurisprudência dos nossos 

Tribunais, verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – 

ACORDO EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE HONORÁRIOS AO FUNJUS 

– PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO - EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS 

PROCESSUAIS – DEVIDAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Os 

honorários advocatícios recolhidos pelo FUNJUS - Fundo de 

Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da Procuradoria-Geral do 

Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título de honorários 

advocatícios. 2. Cabe ao devedor a obrigação de pagar as custas 

processuais, diante do compromisso assumido no acordo extrajudicial. 3. 

Apelo parcialmente provido.” (TJMT, KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA DESA. 

MARIA EROTIDES CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Ap 

39008/2017, Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017) 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, 30 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.
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Processo Número: 1027123-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ROSANGELA SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNIC. Nº 1027123-54.2017.8.11.0041 DATA DA 

DISTRIBUIÇÃO: 31/08/2017 10:12:47 EXEQUENTE: Cuiabá Prefeitura 

Municipal EXECUTADO/A: MARIA ROSANGELA SANTOS CPF: 

514.185.171-00 VALOR DA CAUSA: R$ 3.328,98 CDA's Nº's 2014 / 

1022331; 2015 / 1132719; 2014 / 1022331; 2015 / 1132719. 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 Executado/a, 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme Art. 174 do CTN, tendo 

sido expedida a carta de citação. Com vista dos autos, a Fazenda Pública 

Municipal Exequente requereu a extinção do presente executivo fiscal, 

face o débito exequendo ter sido recolhido aos cofres públicos, bem 

como, apresentou sua desistência do prazo recursal, juntando “Extrato do 

Contribuinte”. Eis o relato necessário. DECIDO. Existindo nos autos 

comprovante do pagamento do crédito fiscal executado, face o acordo 

extrajudicial firmado entre as Partes, a este Juízo só resta homologar o 

pedido da Fazenda Pública Municipal Exequente de extinção do processo, 

declarando pago o débito, extinto o crédito e extinguindo esta execução 

fiscal com julgamento do mérito, nos termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c 

Arts. 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015[2]. Acerca da extinção de 

execução fiscal pela quitação do débito pelo executado, posiciona-se a 

jurisprudência do nosso Tribunal, verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO - 

EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE 

HONORÁRIOS AO FUNJUS – PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO - 

EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS PROCESSUAIS – DEVIDAS - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os honorários advocatícios recolhidos pelo 

FUNJUS - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da 

Procuradoria-Geral do Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título 

de honorários advocatícios. 2. Cabe ao devedor a obrigação de pagar as 

custas processuais, diante do compromisso assumido no acordo 

extrajudicial. 3. Apelo parcialmente provido.” (TJMT, PRIMEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP 

BARANJAK, Ap 39008/2017, Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 

02/06/2017) 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, 30 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.

Vara Especializada do Meio Ambiente

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 37838 Nr: 22-96.2018.811.0082

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA ANDRADE SOARES 

GUSMAO - OAB:33327, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:12208, 

RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:211648

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito a fim de intimar o embargante via DJE para, no prazo de 

10 (dez) dias, especificarem as provas que pretendem produzir, 

justificando a sua necessidade sob pena de indeferimento. Após 

Procuradoria do Município.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 39653 Nr: 1274-37.2018.811.0082

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON BENEDITO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO CAETANO 

VACCHIANO -PROMOTOR DE JUSTIÇA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Henrique Barbosa - 

OAB:15.056/OAB/MT

 Certifico e dou fé para os devidos fins e legais efeitos, que imulsiono os 

autos ´para intimar o advogado Carlos Henrique Barbosa OAB/MT 15.056 

a retirar junto a Secretaria a petição de embargos para serem distribuidos, 

e não protocolado como foi feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 24857 Nr: 1236-64.2014.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENCO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS RESENDE - 

OAB:OAB/MT 9.059, DANIELE IZAURA S. CAVALARI RESENDE - 

OAB:OAB/MT 6.057, JACSON NICOLA MAIOLINO - OAB:OAB/MT 

17.147

 Vistos.

1. Intimem-se as partes sobre o retorno dos autos do e. Tribunal de 

Justiça, requerendo que for de direito, no prazo de 10 dias, sob pena de 

arquivamento.

2. Transcorrido o prazo sem manifestação, arquive-se os autos 

observando-se as formalidades legais.

3. Cumpra-se.

 Cuiabá, 29 de junho de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 24770 Nr: 1161-25.2014.811.0082
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 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MTMDA, EMDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL ROQUE SAGIN - 

OAB:OAB/MT 17.891, LIANA GORETE ROQUE SAGIN - OAB:10486, 

LIANA GORETE ROQUE SAGIN - OAB:OAB/MT 10.486

 Certifico que conforme informação da carta precatória código: (306646) 

será realizado audiência no dia 14/08/2018 às 15:45min no Juízo 

deprecado (SINOP.)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 31589 Nr: 2958-65.2016.811.0082

 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: RUI ANTONIO DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: D JAN CARLO GOMES DE PAULA 

- OAB:GO-28856

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Intime-se o requerente para se manifestar acerca da petição juntada 

pelo Estado de Mato Grosso às fls. 86/86-v, no prazo de 05 (cinco) dias.

2. Após, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação.

3. Em seguida, conclusos para saneamento ou julgamento antecipado da 

lide, se for o caso.

4. Cumpra-se.

Cuiabá, 19 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 32494 Nr: 237-09.2017.811.0082

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEWTON FAVA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Fernandes de souza - 

OAB:5721/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifica-se que a situação posta em juízo, está a 

exigir comprovação da devida notificação do requerente e juntada de sua 

defesa, vez que aí residem o cerne da questão.

Sendo assim, nos termos do artigo 370, do Código de Processo Civil, 

converto o julgamento do feito em diligência e determino a intimação do 

requerente para que, no prazo de 10 (dez) dias, junte cópia integral do 

processo administrativo no qual se baseia os Autos de Infração n. 158449 

e 158450.

Após, conclusos para decisão.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 25 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 37265 Nr: 3457-15.2017.811.0082

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GELSOIR BERTI FRIZZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROCURADOR CHEFE DA DIVIDA ATIVA DA 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WINTER - OAB:OAB 

11.470

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto e em virtude da fundamentação supra, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, sem resolução de mérito, com base no artigo 485, inciso VI, 

do CPC.Processo isento de custas e honorários advocatícios, conforme 

dispõe as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o artigo 10, inciso 

XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.Com o trânsito em julgado 

e observadas as formalidades legais, arquivem-se.P.R.I.C.Cuiabá, 19 de 

julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 33164 Nr: 746-37.2017.811.0082

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HEMOPROT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 

FRIGORÍFICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇAO DA 

SEMA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA KARINA MARTINS GALENTI 

DE MELIM - OAB:214243, FLAVIA PETERSEN MORETTI - OAB:OAB/MT 

7.353, GISELE GLAUDÊNCIO ALVES DA SILVA RIBEIRO - OAB:OAB/MT 

7.335, WALTER JOSE M. GALENTI - OAB:173.827

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por HEMOPROT INDÚSTRIA 

E COMÉRCIO DE PRODUTOS FRIGORÍFICOS LTDA (fls. 156/157-v) em face 

da decisão que denegou a ordem mandamental e revogou a liminar 

anteriormente concedida (fls. 152/155).

Sustenta a embargante o cabimento dos presentes embargos de 

declaração, alegando a existência de “erro” na decisão embargada, de 

modo a justificar sua interposição.

Isso porque, segundo alega, o Juízo de forma equivocada negou a 

segurança com base em informação inverídica trazida aos autos pelo 

Ministério Público, uma vez que a suposta contaminação existente no Rio 

Pari não possui qualquer ligação com a empresa embargante.

 Instado (fl. 149), o embargado apresentou contrarrazões às fls. 

180/182-v. Em síntese, argumenta a inexistência do vício apontado pelo 

embargante. Ao final, pugna pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Decido.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por 

finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a 

supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de 

obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida 

no art. 1.022, do Código de Processo Civil. Vejamos:

 “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

 Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos 

repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso 

sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.” [sem 

destaque no original]

Verifica-se, entretanto, a inexistência dos citados vícios na decisão 

atacada, haja vista que a decisão não incidiu em nenhum dos pontos 

enumerados no art. 1.022, do CPC/2015, conforme alega a embargante.

 Isso porque, a embargante sustenta a existência de erro na decisão 

embargada, uma vez que, o Juízo negou a segurança com base em 

informação inverídica trazida aos autos pelo Ministério Público, tendo em 

vista que a suposta contaminação existente no Rio Pari não possui 

qualquer ligação com a empresa embargante.

No entanto, tal fato não constitui contradição, omissão, obscuridade ou 

erro material, mas sim irresignação do embargante que deveria se valer do 

recurso próprio, se cabível, caso não concorde com a decisão.

Assim, diferentemente do afirmado, as alegações sustentadas pela 

embargante carecem de dilação probatória.

Com efeito, observa-se que a embargante pretende, em verdade, é 

rediscutir ponto já analisado, utilizando a via dos embargos por mero 

inconformismo com os fundamentos adotados pela decisão recorrida, 

diante do qual pretende que prevaleça o seu entendimento sobre o tema. 

Logo, o pedido deve ser rejeitado.

O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já se manifestou 

acerca do assunto. Nesse sentido, colaciona-se o seguinte aresto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS 
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NÃO VERIFICADOS - PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA - 

IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOSPROTELATÓRIOS - RECURSO 

DESPROVIDO. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando 

houver no julgado, obscuridade, contradição, omissão ou erro material 

(art. 1022 do NCPC). Os aclaratórios, em regra, não permitem rejulgamento 

da causa, de maneira que a atribuição de efeito modificativo somente é 

possível em hipóteses excepcionais, uma vez comprovada a ocorrência 

dos mencionados vícios no julgado, que não se encontram presentes na 

hipótese.” (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 

1002613-66.2018.8.11.0000 GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 

11/07/2018). [sem destaque no original]

Desse modo, inobstante todo o esforço empreendido pela embargante em 

suas razões recursais, não há que se falar em erro da decisão 

impugnada, devendo a embargante se valer do recurso próprio, se não 

concorda com a decisão.

Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos declaratórios interpostos às 

fls. 156/157-v, por serem tempestivos e, no mérito, NEGO-LHES 

PROVIMENTO.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 19 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 24625 Nr: 1022-73.2014.811.0082

 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: ALDERICO PALOSCHI JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE GESTÃO FLORESTAL 

DA SECRETARIA DO EST. DO MEIO AMBIENTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DAHMER - OAB:7395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intimem-se as partes sobre o retorno dos autos do e. Tribunal de Justiça, 

requerendo o que for de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

arquivamento.

Cumpra-se.

Cuiabá, 19 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 9779 Nr: 1014-72.2009.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Abílio César Tardin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - 

Procurador do Estado de MT - OAB:, Luiz Carlos Pinheiro de 

Souza - Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo André da Mata - 

OAB:9126

 Vistos.

Considerando a notícia do exequente de que a parte executada quitou o 

débito exequendo (fl. 149), JULGO EXTINTO o presente feito, com 

fundamento no artigo 924, inciso II, do CPC.

CONDENO a parte executada nas custas processuais.

 Com o trânsito em julgado e pagas as custas, após as anotações de 

estilo, arquive-se.

Decorrido o prazo sem o pagamento das custas, o arquivamento deverá 

ser realizado com baixa no Cartório Distribuidor, com o respectivo registro 

para os fins próprios.

Desde já autorizo o levantamento de eventuais penhoras realizadas nos 

presentes autos.

P.R.I.C.

Cuiabá, 25 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 39674 Nr: 1290-88.2018.811.0082

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLORAIS DO VALLE INCORPORAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiza Borges Silva Thé Freire - 

OAB:11.248

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir, justificando a sua necessidade, sob pena 

de indeferimento.

Em seguida, conclusos para saneamento ou julgamento antecipado da lide, 

se for o caso.

Cumpra-se.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Monica Catarina Perri Siqueira

 Cod. Proc.: 449673 Nr: 26675-32.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WUILQUE LOURENÇO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARTA XAVIER DA SILVA - 

OAB:12162/MT, Pedro Rodrigues da Silva Neto - OAB:16455

 Segundo consta na respectiva denúncia (fls. 228/229), a arma utilizada 

na reportada tentativa de latrocínio seria a mesma utilizada na prática 

deste homicídio.Da motivação e modus operandi deste crime doloso contra 

a vida; dos antecedentes criminais do acusado e da sua prisão cautelar 

em outro processo, a severa pena aplicada em razão do cometimento de 

crimes tão graves quanto o homicídio ora narrado, extrai-se a sua 

periculosidade concreta que se traduz em risco para a ordem pública, 

para a instrução criminal que se repetirá no plenário do júri e, ainda, para a 

futura aplicação da lei penal, o que torna a sua segregação cautelar 

deveras necessária.De outro lado, não é coerente que seja colocado em 

liberdade neste momento processual, em que o seu julgamento está 

próximo, se não houve nenhum motivo novo para tanto, muito pelo 

contrário, sua situação está ainda mais agravada em face da condenação 

acima mencionada. Por tais razões e em consonância com o parecer 

m i n i s t e r i a l  d e  f l s .  3 2 2 / 3 2 4 ,  i n d e f i r o  o s  p e d i d o s . 

Intimem-se.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 09 de julho de 2018.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 360408 Nr: 23177-30.2013.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RELINSON PESSOA DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: adrielly crizolle da silva - 

OAB:20932/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Trata-se de pedido formulado pelo Ministério Público para que seja 

realizada a soma das penas com a consequente fixação do regime, bem 

como alteradas as frações indicadas para o livramento condicional nas 

linhas 1, 2, 3 e 6 do campo “condenações” para ½ (metade), em virtude da 

reincidência decorrente da condenação relativa à guia de execução de f. 

111.

2. É o necessário. Decido

.

I – DA SOMA DAS PENAS

3. Considerando que as 06 condenações referentes às guias de 

execução juntadas às fls. 05, 40, 111/112, 186, 230 e 308, encontram-se 

especificadas na planilha de cálculo de fls. 325, com fundamento no art. 

69 do CP e art. 66, III, “a”, da LEP, somo as penas impostas ao 

recuperando, resultando numa pena total de 20 anos, 06 meses e 05 dias 

de reclusão.
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4. Ademais, analisando-se o cálculo em questão, verifica-se que o 

apenado cumpriu até 26/06/2018, 04 anos, 02 meses e 03 dias de sua 

reprimenda, restando-lhe, portanto, o cumprimento de 16 anos e 04 meses 

de reclusão, motivo pelo qual, nos termos do art. 111 da LEP c/c art. 33, 

§2º, “a”, do Código Penal, fixo o regime fechado para cumprimento da 

reprimenda.

5. Expeça-se mandado de prisão, cumprindo-se na forma da lei.

II – RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO

6. Já quanto ao pedido do Ministério Público de alteração das frações 

indicadas para o livramento condicional nas linhas 1, 2, 3 e 6 do campo 

“condenações” para ½ (metade), entendo que merece acolhimento, 

porque, ao analisar as 06 guias de execução penal, percebo que a de fls. 

111/112 refere-se à primeira condenação do réu (quando ainda ostentava 

a primariedade), cuja sentença transitou em julgado em 14/10/09, ou seja, 

em data anterior aos demais fatos pelos quais o mesmo foi condenado e 

cujas guias e penas estão consideradas na elaboração do cálculo.

7. Aliás, a reincidência do recuperando foi reconhecida pelo Juiz prolator 

da sentença condenatória (fls. 204/209), que resultou na confecção da 

guia de execução penal juntada a f. 186, cuja agravante consta na quarta 

linha do campo específico “Livramento Condicional” da planilha de cálculo.

8. Desse modo, por já haver o reconhecimento da reincidência do 

recuperando, para a aquisição do benefício do livramento condicional nos 

termos do artigo 83, inciso II, do CP, fixo a fração de ½ (metade) do 

cumprimento do total das penas aplicadas aos crimes comuns, cujos 

efeitos também se estendem para a primeira condenação.

9. Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justi:

PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ESPECIAL. LAPSO TEMPORAL NECESSÁRIO À OBTENÇÃO DO 

LIVRAMENTO CONDICIONAL. INCIDÊNCIA SOBRE O MONTANTE 

RESULTANTE DA SOMA DAS EXECUÇÕES. REINCIDÊNCIA NA PRÁTICA 

DE CRIME DOLOSO. ART. 83, II, DO CP. LAPSO TEMPORAL DE 1/2. 

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Havendo pluralidade de 

condenações, as penas devem ser unificadas, realizando-se o cálculo do 

livramento condicional sobre o montante obtido. Reconhecida a 

reincidência, deve ser adotado o lapso temporal previsto no art. 83, II, do 

Código Penal, que exige, para a aquisição do referido benefício, o 

cumprimento de metade da pena imposta, não havendo falar da aplicação 

concomitante do patamar de um terço para a execução de pena imposta, 

quando o réu ostentava a primariedade, e de metade, para as demais 

execuções. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no 

REsp 1720625/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, 

julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018) Grifos nossos

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. 

PROGRESSÃO. PLEITO DE RETIFICAÇÃO DA GUIA DE EXECUÇÃO 

QUANTO AO REQUISITO OBJETIVO PARA FINS DE LIVRAMENTO 

CONDICIONAL. PLEITO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/3. VISTA AO 

MP. PEDIDO INDEFERIDO APÓS PARECER MINISTERIAL CONTRÁRIO. TESE 

DE CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE A NÃO CONCESSÃO DE VISTA À 

DEFESA APÓS O PARECER. NÃO OCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE. 

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. PLURALIDADE DE 

CONDENAÇÕES. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. CÁLCULO DO BENEFÍCIO 

SOBRE O MONTANTE OBTIDO. CONDIÇÃO DE REINCIDENTE APLICÁVEL A 

TODAS AS CONDENAÇÕES A PARTIR DO SEU RECONHECIMENTO. HC 

NÃO CONHECIDO. 1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, 

uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em 

substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal, 

admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a constatação de 

ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 2. O § 1º do art. 112 

da Lei de Execuções Penais prevê que a decisão acerca da progressão 

de regime será sempre motivada e precedida de manifestação do 

Ministério Público e do defensor, consoante previsão expressa do § 2º do 

mesmo dispositivo, devendo ser adotado na concessão de livramento 

condicional, indulto e comutação de penas. 3. Em se tratando de 

requerimento formulado pelo apenado, o contraditório se instala com a 

notificação do órgão ministerial para apresentar manifestação, sendo 

desnecessária nova vista a defesa. 4. É firme a orientação do STJ no 

sentido de que, havendo pluralidade de condenações, as penas devem 

ser unificadas, realizando-se o cálculo do livramento condicional sobre o 

montante obtido, nos termos do art. 84 do CP. 5. Reconhecida a 

reincidência, passa o apenado a ostentar a condição de reincidente, 

gerando efeitos, de imediato, no cálculo dos futuros benefícios da 

execução criminal, inclusive quanto à incidência da fração de 1/2 para a 

concessão do livramento condicional, não havendo falar em aplicação 

concomitante do patamar de 1/3 para a execução de pena aplicada ao 

tempo em que era primário e de 1/2 para as demais execuções. 

Precedentes. 6. Habeas corpus não conhecido. (HC 306.921/RS, Rel. 

Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 

23/02/2017) Grifos nossos

10. Diante disso, elabore-se novo cálculo de pena, devendo constar a 

fração de ½ (metade) nas linhas 1, 2, 3 e 6 no campo correspondente ao 

livramento condicional.

11. Após, dê-se vista às partes para manifestarem, com posterior 

conclusão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 419851 Nr: 25219-81.2015.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMIR BELLO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA NOITE 

IZABEL - OAB:17566/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTINA NOITE 

IZABEL - OAB:17566/O, REGINA MACIEL DOS SANTOS - OAB:19.754-E

 Vistos, etc.

1. Compulsando os autos, constato que muito embora existam duas guias 

de pena encartadas aos autos, ainda não foi realizada a unificação das 

penas tal como determina o art. 111 da LEP.

2. Ademais, existem pedidos de ambas as partes ainda pendentes de 

apreciação por parte deste juízo, motivo pelo qual passo a analisá-los para 

a verificação de eventuais benefícios a serem concedidos ao 

recuperando.

3. É o necessário. Decido.

4. Inicialmente, para que haja o correto prosseguimento da pena a ser 

executada, e, diante das guias juntadas aos autos, bem como do recurso 

que alterou a pena concernente à primeira pena aplicada (fls. 102/127), 

tratando-se de processos distintos em que não há possibilidade de se 

reconhecer o concurso formal e/ou a continuidade delitiva, com 

fundamento no art. 69 do CP e art. 66, III, “a”, da LEP, somo as penas 

impostas ao recuperando, as quais totalizam 11 anos e 03 meses de 

reclusão.

5. Ademais, tendo em vista que até a data da juntada da última guia (fl. 

316) o apenado cumpriu 06 anos, 05 meses e 16 dias de sua reprimenda, 

resta-lhe, portanto, 07 anos, 09 meses e 14 dias de reclusão, motivo pelo 

qual, diante da reincidência delitiva, nos termos do art. 111 da LEP c/c art. 

33, § 2º, “b”, do Código Penal, fixo o regime fechado para o cumprimento 

da reprimenda.

6. Expeça-se mandado de prisão, cumprindo-se na forma da lei.

7. Com relação ao pedido formulado pela defesa às fls. 322/327 para que 

sejam homologados 422 dias remidos, verifico que não há provas 

documentais para tanto: a um, porque os atestados juntados às fls. 

330/331 não são originais; a dois, porque o atestado de fl. 330-v se refere 

aos dias trabalhados no mês de dezembro de 2017, mas, perceptivelmente 

e de forma equivocada, afirmou que foram trabalhados 1182 dias pelo 

recuperando.

8. Diante disso, a fim de afastar qualquer dúvida acerca das remições a 

que o condenado tem direito, determino seja oficiado à direção do 

estabelecimento prisional onde este se encontra segregado, para que 

encaminhe a este juízo, no prazo máximo de 20 dias, a folha de frequência 

e/ou folha ponto originais, referente a todos os dias por ele trabalhados.

9. Além disso, tendo em vista que o condenado também ficou preso na 

Penitenciária Central do estado, oficie-se à direção daquele 

estabelecimento prisional com a mesma finalidade.

 10. Aportando aos autos os documentos supra, dê-se vista às partes, 

com posterior conclusão.

11. No mais, abra-se novo volume nos termos do art. 337 da CNGCGJ/MT.

12. Por fim, solicite-se ao juízo da condenação, a guia de execução 

definitiva descrita à fl. 04.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 349978 Nr: 11067-96.2013.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEMERSON CAVALCANTE LEITÃO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGUINALDO ALMEIDA SANTOS - 

OAB:22288/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Trata-se de pedido de revogação da prisão formulada pela defesa 

constituída do recuperando, alegando, em síntese, que o fato de o mesmo 

não ter sido encontrado para intimação acerca da audiência de 

justificação se deu em razão de equívoco no endereço do mesmo e que, 

portanto, não se fazem presentes os motivos para a sua segregação (fls. 

306/313).

2. O Ministério Público manifestou-se contrário ao pleito, por entender que 

o fundamento da prisão é diverso daquele atacado pela defesa (fls. 333).

3. Após, vieram os autos conclusos.

4. É o relatório. Decido

5. Sem maiores delongas, verifico não assistir razão à defesa, pois 

segundo consta dos autos, ainda que a prisão que resultou no 

recolhimento do recuperando tenha sido decretada em razão de sua não 

localização, é fato que por ocasião da audiência de justificação (fl. 297), 

foi decretada a sua prisão sob novo fundamento, no caso, o fato de que o 

somatório das penas ultrapassou 08 anos de reclusão, o que justificou, 

nos termos do art. 111 da LEP, a fixação do regime fechado e a 

consequente segregação do condenado.

6. Diante disso, indefiro o pedido ora formulado porque o fundamento que 

subsidiou a prisão encontra respaldo na legislação de regência em razão 

do montante de pena que ainda resta a ser cumprida pelo recuperando.

7. Não obstante a isso, em observância ao princípio do contraditório, tendo 

em vista que a defesa foi recentemente constituída, determino seja 

intimada para, no prazo máximo de 20 dias, manifestar sobre o cálculo de 

fls. 299.

8. Após, venham os autos conclusos para as deliberações pertinentes.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 453160 Nr: 30326-72.2016.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON HENRIQUE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSEILDE SOARES CALDEIRA 

- OAB:15236/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de processo executivo de pena em que o recuperando cumpre 

pena no regime semiaberto.

Requisito objetivo para progressão ao aberto alcançado em 16.7.2017, 

conforme cálculo de fl. 85.

Manifestação favorável do Ministério Público à fl. 88.

É o relato. Decido.

Compulsando os autos, verifica-se que o recuperando já atingiu o lapso 

temporal necessário à progressão de regime.

Ademais, não há informações sobre novos crimes ou eventual 

descumprimento das condições impostas para a permanência no regime 

semiaberto.

 Diante disso, em consonância com o parecer ministerial, preenchidos os 

requisitos objetivo e subjetivos previstos no art. 112 da LEP, defiro o 

pedido de progressão do regime semiaberto para o aberto de Wanderson 

Henrique da Silva, mediante o cumprimento de condições a serem fixadas 

por ocasião da audiência admonitória, a qual designo para o dia 08.8.2018, 

às 15h40min.

Intime-se o recuperando.

Ciência ao Ministério Público e à defesa.

Por fim, dê-se vista dos autos à defesa para manifestar sobre o cálculo de 

fl. 85, com posterior conclusão.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 484561 Nr: 24249-13.2017.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA FLAVIANA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRGIO HARRY MAGALHÃES - 

OAB:4960

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tendo em vista o teor da fundamentação erigida na decisão de fls. 98/99, 

deixo de acolher o pedido de "reanálise" formulado às fls. 125/126, 

mantendo-a inalterada em sintonia, ainda, com o parecer ministerial retro e 

salientando que a reivindicação cabível desafia a interposição do recurso 

competente.

Cumpra-se na íntegra a decisão de fls. 98/99, elaborando-se novo cálculo 

de liquidação de pena.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 420767 Nr: 26267-75.2015.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN CARLOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO BATISTELLA - 

OAB:9155/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO BATISTELLA - 

OAB:9155/MT

 Vistos, etc.

Em sintonia com o parecer ministerial retro, declaro remidos 41 (quarenta e 

um) dias da pena imposta ao reeducando, em face dos 123 (cento e vinte 

e três) dias trabalhados no período de outubro de 2017 a janeiro/2018, 

conforme atestados de fls. 90.

Atualizado o cálculo, dê-se vista às partes.

 Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 373617 Nr: 14737-11.2014.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX REGINIER NUNES MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO BATISTELLA - 

OAB:9155/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 REGIME DE EXCEÇÃO 2017 – CGJ/MT.

Autos n. 14737-11.2014.811.0042 (Id. 373617).

Vistos em Regime de Exceção.

PROCESSO EXECUTIVO DE PENA em regular tramitação, com data de 

cumprimento do requisito objetivo para progressão do regime prevista para 

02/07/2028 (fls. 94).

Considerando que o último cálculo é datado de 03/06/2013, determino a 

realização de novo cálculo de pena.

Após, dê-se vista à Defesa e em seguida ao Ministério Público para 

manifestação acerca do cálculo (art. 5º da Resolução nº 113/2010, do 

CNJ).

Empós, REMETAM os autos ao Juiz da causa para eventual homologação 

do cálculo.

Às providências.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 12 de maio de 2017.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 472002 Nr: 11840-05.2017.811.0042

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS 

DA COMARCA DE GOIANIA - GO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JACKELINE 

MOREIRA MARTINS PACHECO, para devolução dos autos nº 

11840-05.2017.811.0042, Protocolo 472002, 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):
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 Cod. Proc.: 465854 Nr: 5702-22.2017.811.0042

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: BRUNO FAGNER DE ALMEIDA BUENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKELINE MOREIRA MARTINS 

PACHECO - OAB:10402/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JACKELINE 

MOREIRA MARTINS PACHECO, para devolução dos autos nº 

5702-22.2017.811.0042, Protocolo 465854, 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): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 422903 Nr: 28566-25.2015.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELSIONEY RODRIGUES ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Trata-se de execução penal de Elsioney Rodrigues Almeida, na qual 

cumpre a pena de 08 anos de reclusão.

2. O regime inicial fixado foi o semiaberto, não sendo o penitente localizado 

para comparecer em audiência admonitória.

3. Assim, determinou-se a regressão cautelar do regime e se decretou 

sua prisão (fl. 72).

4. Sobreveio pedido de revogação da prisão, sob o argumento de que o 

recuperando encontra-se trabalhando e residindo em São Vicente da 

Serra-MT e não se envolveu em nenhuma outra prática delitiva, não sendo 

sua constrição necessária. Ao final, requer a designação de audiência 

admonitória para início do cumprimento de sua reprimenda.

5. O Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao pedido (fl. 89).

6. É o relato. Decido.

7. Da análise dos autos, dos documentos juntados pela defesa e, ainda, 

em consulta ao site do TJMT, verifico que o pedido de revogação do 

decreto de prisão formulado pela defesa merece acolhimento. Senão 

vejamos.

8. Não obstante o recuperando tenha mudado de domicílio sem comunicar 

ao juízo, não há notícia de que tenha sido denunciado ou condenado por 

nova prática delitiva, bem como permaneceu trabalhando por todo o 

período em que esteve ‘foragido’ (cf. comprova sua carteira de trabalho).

9. Assim, e tendo em vista que a pena também visa a reinserção do 

executado no meio social e no mercado de trabalho, tenho por 

desnecessária sua prisão.

10. Ademais, o apenado apresentou endereço atualizado, bem como 

demonstrou interesse em comparecer em juízo para justificar o ocorrido e 

dar início à sua pena.

11. Nessa perspectiva, REVOGO o decreto de prisão do executado 

ELSIONEY RODRIGUES ALMEIDA e DESIGNO audiência de justificação 

para 03.09.2018, às 14h00min.

14. Recolham-se os mandados de prisão expedidos em desfavor do 

apenado.

15. Intime-se o recuperando por precatória e o advogado, via Dje.

16. Ciência ao Ministério Público.

17. Cumpra-se com urgência.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 392007 Nr: 6196-27.2005.811.0002

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL NASCIMENTO GUSMÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilse Berlatto Leite - 

OAB:13.642, WILSON LEITE - OAB:22.600

 Finalmente, a respeito à guia de fls. 308, com fundamento no artigo 107, 

IV, primeira figura, c/c com artigos 109, VI, 110, § 1º, 114, II e 115, todos 

do Código Penal, DECLARO extinta a punibilidade do penitente, pelo 

reconhecimento da prescrição da pretensão executória da pena privativa 

de liberdade e da pena de multa, desta forma afastando-lhe os efeitos 

primários da condenação.Ressalto que os efeitos secundários 

permanecem em razão da natureza executória da prescrição. P.R.I.Após, 

arquive-se com as baixas e cautelas estilares.Às providências.Cuiabá/MT, 

18 de julho de 2018.Geraldo Fernandes Fidelis Neto Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 506644 Nr: 45656-75.2017.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBSTEQ DA SILVA BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RUBSTEQ DA SILVA BEZERRA, Rg: 

27954293, Filiação: Francisc Ds Chagas da Silva e Juscelino Bezerra 

Neto, data de nascimento: 12/08/1995, brasileiro(a), natural de Floresta do 

Araguaia-PA, solteiro(a), borracheiro. 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. Especificamente a fim de ser intimado para comparecer 

em Audiência Admonitória designada para o dia 23/08/2018 ás 14h00min.

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, Thalita Golin, digitei.

Sentença: Vistos, etc. Designo audiência admonitória para o dia 

23/08/2018 às 14h00min. Intime-se via edital. Às providências.

Cuiabá, 27 de julho de 2018

Adriana Carla Lima Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 501362 Nr: 40438-66.2017.811.0042

 AÇÃO: Agravo de Execução Penal->Recursos->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCINEI DOMINGOS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITAMAR MACIEL DE 

SANTANA - OAB:18221

 Vistos etc.

Recebo o recurso de Agravo em Execução interposto pelo i. 

representante do Ministério Publico.

Dê-se vista dos autos à defesa para apresentar suas contrarrazões.

Após, volte-me os autos conclusos para decisão de manutenção ou 

reforma.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 118455 Nr: 4577-34.2008.811.0042

 A Ç Ã O :  U n i f i c a ç ã o  d e  p e n a s - > I n c i d e n t e s - > E x e c u ç ã o 

Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERVAL GOMES DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Elabore-se novo cálculo de liquidação de pena, após, vistas às partes.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 365645 Nr: 5527-33.2014.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER SILVERIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO.

Executivo de pena em regular tramitação.

Progressão de regime de pena prevista para o dia 23.04.2019.

Cálculo de Pena de fls. 157, ciência do Ministério Público às fls. 157 verso.

Dê-se vista à Defesa sobre cálculo de pena de fls. 157.
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Após, RETORNEM os autos ao Juiz Natural.

Às providências.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 372701 Nr: 13646-80.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL DUARTE LEITE, LEONARDO CESAR DA 

SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL PANZARINI - 

OAB:10426/MT

 INTIMAR A DEFESA DOS REUS PARA NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

MEMORIAIS ESCRITOS

5ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 523933 Nr: 15901-69.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFBDS, CNLDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elen Regina de Campos 

Gonçalves - OAB:24466, MARINEY FÁTIMA NEVES - OAB:10737/MT, 

PAULO GUSTAVO FERNANDES MELO - OAB:18188/MT

 Certifico que, conforme decisão exarada na data de 19/07/2018, foi 

designada audiência de instrução para o dia 22/08/2018 às 14 horas.

6ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 507569 Nr: 393-83.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL DA SILVA ROSA, AMYLTON SILVIO 

XAVIER LOPES, JHONNY ALEKSANDR DA SILVA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENOQUE SAMPAIO - 

OAB:19120/MT, PAULO GUSTAVO FERNANDES MELO - OAB:18188/MT

 Processo Crime nº 393-83.2018.811.0042.

Vistos etc,...

 Amylton Silvio Xavier Lopes, através de patrono constituído, em defesa 

inicial, formulou pedido de absolvição sumária com base no art. 397, inc. II 

do CP.

Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público 

pronuncia-se pelo indeferimento e prosseguimento da ação para se 

constatar alegação suscitada pela defesa (fl.310).

É o breve relato.

Decido.

 Compulsando os autos verifico a tese de defesa quanto a absolvição 

sumária não merece respaldo, posto que a peça acusatória foi 

regularmente recebida às fls. 202/203, ocasião em que foi analisada sua 

regularidade e pressupostos.

 Basta a existência de indícios do envolvimento do acusado na prática 

delituosa, não havendo que se cogitar a existência de provas robustas, 

bastando um juízo de plausibilidade, o que se verifica neste feito.

Em que pese esta magistrada tenha concedido a liberdade provisória ao 

acusado diante de um comprovante de que ele não esteve no local dos 

fatos, neste momento ainda é temerário emitir conclusões.

Destarte, entendo necessária a continuidade da ação penal, pois, após a 

instrução se chegará a uma conclusão segura sobre os fatos, sendo 

necessário ouvir as testemunhas e os denunciados sob o crivo do 

contraditório e da ampla defesa.

Desta forma, nos termos da fundamentação acima, INDEFIRO o pedido de 

absolvição sumária, devendo prosseguir os autos em seus ulteriores 

termos.

Assim, designo o dia 28/08/2018 às 16h30min para audiência de instrução 

e julgamento.

Requisitem-se e notifiquem-se todos.

Às providências.

 Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 11 de julho de 2018.

Suzana Guimarães Ribeiro

 Juíza da Direito

8ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 510232 Nr: 2931-37.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTOR HUGO DE SOUZA AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLADSTONE GIMENIS - 

OAB:21587/MT, SILVIO CLAUDIO FERRARI DE SOUZA - OAB:22297/O

 INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA COMPARECER NA AUDIENCIA 

DESIGNADA PARA O DIA 20/08/2018, 13h30m.

9ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 484619 Nr: 24306-31.2017.811.0042

 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): YULLE CARLA DE MACEDO GALVÃO, ODENIR 

DA CRUZ E SILVA, MARIO CESAR ALIENDRE PONCIANO, DANIEL DA 

SILVA GUIA, ALDEMIR BISPO DE OLIVEIRA, MILTON SANTIAGO LOPES 

DUARTE, CARLOS ALBERTO PEREIRA, JONATAS MENDES ALVARENGA, 

RONALDO NERES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FELICIO GARCIA 

NETO - OAB:11443/MT, CAROLINA NEPOMUCENO CABRAL - 

OAB:5344/MT, DEFENSORIA PUBLICA CRIMINAL - OAB:, DEISE 

JUSSARA ALVES - OAB:17867MT, Eder da Silva Gomes - 

OAB:24.022, EMERSON DA SILVA MARQUES - OAB:16877, HUMBERTO 

GOMES - OAB:22.449, JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - 

OAB:10402/MT, JOILSON RUAS DO NASCIMENTO - OAB:18869/0, 

MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:7297, SILENO REZENDE TAVARES - 

OAB:5652/MT, WESLEY ROBERT DE AMORIM - OAB:6610/MT

 Vistos etc.(...) MANTENHO decretas as prisões preventivas dos 

acusados ODENIR DA CRUZ E SILVA, ALDEMIR BISPO DE OLIVEIRA, 

JONATAS MENDES ALVARENGA, RONALDO NERES DA SILVA e 

CARLOS ALBERTO PEREIRA.Deixo de pronunciar quanto às prisões 

preventivas dos réus MARIO CESAR e MILTON, porquanto os mesmos se 

encontram foragidos.Do mesmo modo deixo pronunciar acerca da prisão 

de YULLE, já que no dia 26/06/2018 o e. STJ concedeu a ela prisão 

domiciliar (fl. 1519).Tendo em vista a renúncia de fl. 1559, expeça-se carta 

precatória com o fim de intimar o réu JONATAS para constituir novo 

advogado ou informar a impossibilidade de fazê-lo, diante da sua 

hipossuficiência, situação esta que lhe será nomeada a Defensora Pública 

que oficia junto a esta Vara para dar prosseguimento à sua defesa. No 

mais, cumpram-se as decisões de fls. 1545/1546 e 1547.Às providências 

necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 506613 Nr: 45626-40.2017.811.0042
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 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON DE OLIVEIRA GOMES, THAYLA 

CRISTINA FLORENCE DA SILVA, JONATAS MENDES ALVARENGA, 

MARCIO JUSTINO FRANCO DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA 

- OAB:12285, CLAUDIA FELICIO GARCIA - OAB:19292, MARCELO 

FELICIO GARCIA - OAB:7297/MT, Vitor Lima de Arruda - 

OAB:16.198/MT, WESLEY ROBERT DE AMORIM - OAB:6610/MT

 Vistos etc.(...) Por isso, sem maiores delongas, MANTENHO decretas as 

prisões preventivas dos acusados JEFERSON DE OLIVEIRA GOMES, 

MÁRCIO JUSTINO FRANCO DE MOURA e JONATAS MENDES 

ALVARENGA.Deixo de pronunciar quanto acerca da prisão de THAYLA, 

já que o e. TJ/MT concedeu a ela prisão domiciliar (fls. 634/635) e, 

ademais, não vislumbro a existência de fato novo que enseja sua 

revogação.Com o encarte da carta precatória expedida com fim de colher 

o interrogatório do réu JONATAS, encaminhem-se os autos para o 

Ministério Público para apresentar seus memoriais finais.Empós, 

intimem-se as defesas dos réus para apresentarem suas alegações 

derradeiras.Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 506602 Nr: 45615-11.2017.811.0042

 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): ROBERTIN NERE DE ARAÚJO, JOÃO MÁRCIO 

DA SILVA SALLES, DIEGO VIEIRA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:, JOELMA MEDEIROS GONÇALVES - OAB:18275/O, 

ROGERIO RAMOS VARANDA JUNIOR - OAB:13674

 Vistos etc.

REVENDO A PRISÃO PREVENTIVA decretada contra os denunciados, 

conforme determinação da Corregedora-Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grasso, através do Ofício Circular n° 10/2018/GAB/J-Aux, observo 

que os mesmos tiveram suas prisões preventivas decretas, para o fim de 

assegurar a ordem pública (decisão de fls. 399/405), fundamento este 

que, a meu ver, permanece intacto, pois, conforme exaustivamente já 

decidido quando dos indeferimentos dos pedidos de revogação de prisão 

aforados em favor dos réus, durante os 06 (seis) meses em que foram 

monitorados pela DRE, foram captadas várias conversas entre eles 

negociando a aquisição/compra, armazenagem, transporte e 

comercialização de entorpecentes, evidenciando, com isso, que todos 

integram a uma associação criminosa voltada para tal finalidade e, 

ademais, realizam essa atividade espúria como meio de vida para 

ganharem dinheiro.

Inclusive, é digno de nota ressaltar que, quando da deflagração da 

Operação em que os réus estavam sendo investigados, denominada 

“Campo Minado”, o acusado ROBERTIN foi preso em flagrante delito por 

tráfico de drogas, por guardar em sua residência entorpecente destinado 

a comercialização, tanto que em decorrência de tal fato delituoso foi 

condenado, no dia 24 deste mês, nos autos de Código n° 501101.

Com isso, tenho que o modus operandi empregado pelos acusados 

demonstram a gravidade concreta de suas condutas e, 

consequentemente, justifica a necessidade de manter decretadas suas 

prisões preventivas, principalmente, como meio para conter a prática de 

novos ilícitos de tal natureza.

Reforçando tal assertiva, friso que os 03 (três) réus são renitentes na 

prática delitiva, conforme se denota pelos antecedentes criminais 

encartados às fls. 926/930, fator que corrobora, com mais rigor, a 

necessidade de mantê-los presos.

A guisa desse posicionamento, eis os seguintes arestos:

“Os processos em andamento [...] autoriza a segregação cautelar com 

base na garantia da ordem pública, porquanto evidencia a periculosidade 

concreta do agente e o risco de reiteração delitiva.” (RHC nº 53.769/MG – 

Relator: Min. Sebastião Reis Júnior 18.12.2014)

 “Inquéritos policiais e processos em andamento, [...], são elementos aptos 

a demonstrar, cautelarmente, eventual receio concreto de reiteração 

delitiva, fundamento suficiente para a decretação/manutenção da prisão 

antecipada.” (HC n° 302.029/SP – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 

5.2.2015)

Por isso, sem maiores delongas, MANTENHO decretas as prisões 

preventivas dos acusados ROBERTIN NERE DE ARAÚJO, JOÃO MÁRCIO 

DA SILVA SALLES e DIEGO VIEIRA GONÇALVES.

No mais, aguardem-se os autos conclusos para prolação de sentença.

 Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 506609 Nr: 45622-03.2017.811.0042

 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): ODENIR DA CRUZ E SILVA, HERIC PINHEIRO DE 

BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA 

CRIMINAL - OAB:, JUARES ANTONIO BATISTA DO AMARAL - 

OAB:2638/O

 Vistos etc.

REVENDO A PRISÃO PREVENTIVA decretada contra os denunciados, 

conforme determinação da Corregedora-Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grasso, através do Ofício Circular n° 10/2018/GAB/J-Aux, observo 

que os mesmos tiveram suas prisões preventivas decretas, para o fim de 

assegurar a ordem pública (decisão de fls. 386/392), fundamento este 

que, a meu ver, permanece intacto, pois, durante os 06 (seis) meses em 

que foram monitorados pela DRE, foram captadas várias conversas entre 

eles negociando a aquisição/compra, armazenagem, transporte e/ou 

comercialização de entorpecentes, evidenciando, com isso, que integram 

a uma associação criminosa voltada para tal finalidade e, ademais, 

realizam essa atividade espúria como meio de vida para ganharem 

dinheiro.

Com isso, tenho que o modus operandi empregado pelos acusados 

demonstram a gravidade concreta de suas condutas e, 

consequentemente, justifica a necessidade de manter decretadas suas 

prisões preventivas, principalmente, como meio para conter a prática de 

novos ilícitos de tal natureza.

Reforçando tal assertiva, friso que os réus são multireincidentes, 

conforme se denota pelos antecedentes criminais encartados às fls. 

393/395, fator que corrobora, com mais rigor, a necessidade de mantê-los 

presos.

A guisa desse posicionamento, eis o seguinte aresto:

Processo

RHC 30565 / MG

RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS

2011/0142182-3

 Relator(a)

Ministra LAURITA VAZ (1120)

 Órgão Julgador

T5 - QUINTA TURMA

Data do Julgamento

13/11/2012

Data da Publicação/Fonte

DJe 23/11/2012

 Ementa

 RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO TENTADO. PRISÃO 

EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA. NEGATIVA. 

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 

REITERAÇÃO NA PRÁTICA CRIMINOSA EVIDENCIADA. SUPERVENIÊNCIA 

DE SENTENÇA CONDENATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A custódia cautelar, decorrente de prisão em flagrante mantida pela 

superveniente sentença condenatória, encontra fundamento na reiteração 

de práticas delitivas pelo Paciente que, além de responder vários 

processos por crimes contra o patrimônio e ser reincidente, praticou novo 

delito durante a execução de pena, o que evidencia a necessidade da 

custódia para garantir a ordem pública.

2. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.

Por isso, sem maiores delongas, MANTENHO decretas as prisões 

preventivas dos acusados ODENIR DA CRUZ E SILVA e HERIC PINHEIRO 

DE BRITO.

No mais, aguardem-se os autos conclusos para prolação de sentença.

 Às providências necessárias. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 509654 Nr: 2409-10.2018.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THAISA FERNANDA SOUZA DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIANA ALVES RIBEIRO - 

OAB:20370

 Vistos etc.

REVENDO A PRISÃO PREVENTIVA decretada contra a denunciada, 

conforme determinação da Corregedora-Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grasso, através do Ofício Circular n° 10/2018/GAB/J-Aux, observo 

que a mesma teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva, para 

o fim de assegurar a ordem pública (decisão de fls. 45/47), fundamento 

este que, a meu ver, permanece intacto, diante da gravidade concreta de 

sua conduta exteriorizada pela expressiva quantidade de entorpecente 

apreendido (493,73g de maconha).

Nesse trilhar é o posicionamento adotado pelo e. Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, inclusive sedimentado pelo Enunciado Orientativo 25, in 

verbis:

25. A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia 

da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva. 

(IUJ 101532/2015, DES. PEDRO SAKAMOTO, TURMA DE CÂMARAS 

CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 02/03/2017, Publicado no DJE 

12/04/2017)

Agregado a isso, frisa-se que a ré é reincidente específica.

 Logo, tal fato ratifica com mais rigor a necessidade de mantê-la presa, 

como forma de conter sua reiteração criminosa.

Nesse sentido:

Processo

RHC 66125 / MG

RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS

2015/0306015-3

Relator(a)

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA (1170)

Órgão Julgador

T5 - QUINTA TURMA DO STJ

Data do Julgamento

02/02/2016

Data da Publicação/Fonte

DJe 10/02/2016

Ementa

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE 

ENTORPECENTES (HIPÓTESE). PRISÃO CAUTELAR (PRETENDIDA 

REVOGAÇÃO). PROIBIÇÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA CONSTANTE DO 

ART. 44 DA LEI Nº 11.343/2006 (INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA 

PELO STF). DECRETO PRISIONAL COM OUTROS FUNDAMENTOS IDÔNEOS 

(REGISTROS CRIMINAIS ANTERIORES; REITERAÇÃO DELITIVA; 

ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTES NA EXECUÇÃO DO DELITO; 

TENTATIVA DE FUGA). RISCO CONCRETO (NECESSIDADE DE 

SEGREGAÇÃO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA). 

DESPROPORCIONALIDADE DO CÁRCERE CAUTELAR À FUTURA PENA 

DEFINITIVA (IMPOSSÍVEL A CONCESSÃO DA ORDEM POR PRESUNÇÃO). 

CONSTRANGIMENTO ILEGAL (NÃO EVIDENCIADO). RECURSO 

DESPROVIDO.

1. A gravidade abstrata do delito de tráfico de drogas não serve de 

fundamento para a negativa do benefício da liberdade provisória, tendo em 

vista a declaração de inconstitucionalidade de parte do art. 44 da Lei n. 

11.343/2006 pelo Supremo Tribunal Federal (Precedentes).

2. Caso em que a custódia preventiva encontra-se lastreada não apenas 

na proibição de liberdade provisória constante do art. 44 da Lei n. 

11.343/2006, mas precipuamente no fato de o acusado ser reincidente por 

crime da lei de tóxicos, além de ostentar outras três condenações ainda 

pendentes de trânsito em julgado pela suposta prática dos delitos de furto 

e roubo.

3. A reincidência específica do recorrente torna idôneo o encarceramento 

provisório, a fim de resguardar a ordem pública, fazendo-se cessar a 

atividade criminosa (Precedentes). Mais ainda em se tratando de acusado 

que praticou a infração em conjunto com um adolescente, além de haver 

tentado empreender fuga quando percebeu a presença policial por perto.

4. Descabido o argumento de desproporcionalidade do cárcere cautelar à 

futura pena do recorrente, porquanto só a conclusão da instrução criminal 

e a análise completa das diretrizes do art. 59 do Código Penal serão 

capazes de revelar qual será a pena adequada e o regime ideal para o 

seu cumprimento, sendo inviável tal discussão neste momento, bem como 

impossível a concessão da ordem por presunção (Precedentes).

5. Recurso desprovido.

Por isso, sem maiores delongas, MANTENHO decreta a prisão preventiva 

da acusada THAISA FERNANDA SOUZA DE ARAÚJO.

No mais, aguardem-se os autos conclusos para prolação de sentença.

 Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 507534 Nr: 358-26.2018.811.0042

 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): JOELSON LUCAS AMORIM DA CRUZ, JESSICA 

VASCONCELLOS DE OLIVEIRA, JHEAN VICTOR SILVA NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÁZARO ROBERTO MOREIRA 

LIMA - OAB:10006/MT

 Vistos etc.

REVENDO A PRISÃO PREVENTIVA decretada contra o denunciado, 

conforme determinação da Corregedora-Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grasso, através do Ofício Circular n° 10/2018/GAB/J-Aux, observo 

que o mesmo teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva, para 

o fim de assegurar a ordem pública (decisão de fls. 132/135), fundamento 

este que, a meu ver, permanece intacto, diante da gravidade concreta de 

sua conduta exteriorizada pela expressiva quantidade de entorpecentes 

apreendidos em sua residência e na de seu comparsa JHEAN (13.555,60g 

de maconha).

Nesse trilhar é o posicionamento adotado pelo e. Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, inclusive sedimentado pelo Enunciado Orientativo 25, in 

verbis:

25. A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia 

da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva. 

(IUJ 101532/2015, DES. PEDRO SAKAMOTO, TURMA DE CÂMARAS 

CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 02/03/2017, Publicado no DJE 

12/04/2017)

Agregado a isso, friso que o réu é renitente na prática delitiva, conforme 

antecedentes criminais encartados às fls. 712, fato que reforça, com mais 

rigor, a necessidade de se manter decretada sua prisão preventiva, como 

forma de conter sua reiteração criminosa.

A propósito:

“Os processos em andamento [...] autoriza a segregação cautelar com 

base na garantia da ordem pública, porquanto evidencia a periculosidade 

concreta do agente e o risco de reiteração delitiva.” (RHC nº 53.769/MG – 

Relator: Min. Sebastião Reis Júnior 18.12.2014)

 “Inquéritos policiais e processos em andamento, [...], são elementos aptos 

a demonstrar, cautelarmente, eventual receio concreto de reiteração 

delitiva, fundamento suficiente para a decretação/manutenção da prisão 

antecipada.” (HC n° 302.029/SP – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 

5.2.2015)

Por isso, sem maiores delongas, MANTENHO decreta a prisão preventiva 

do acusado ANDRÉ WILLIAN NUNES GUIMARÃES.

No mais, aguardem-se os autos conclusos para prolação de sentença.

 Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 506610 Nr: 45623-85.2017.811.0042

 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): JHORDAN BLENDO ALVES NUNES, 

GIVANILDO DA SILVA BENTO, CLEIDE PEREIRA QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO DE MESQUITA 

MORAIS - OAB:18973/MT, RODRIGO MOREIRA MARINHO - 

OAB:18791/MT, VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS - OAB:12803/MT

 Vistos etc.

REVENDO A PRISÃO PREVENTIVA decretada contra os denunciados, 
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conforme determinação da Corregedora-Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grasso, através do Ofício Circular n° 10/2018/GAB/J-Aux, observo 

que os mesmos tiveram suas prisões preventivas decretas, para o fim de 

assegurar a ordem pública (decisão de fls. 384/390), fundamento este 

que, a meu ver, permanece intacto, pois, durante os 06 (seis) meses em 

que foram monitorados pela DRE, foram captadas várias conversas entre 

eles negociando a aquisição/compra, armazenagem, transporte e/ou 

comercialização de entorpecentes, evidenciando, com isso, que integram 

a uma associação criminosa voltada para tal finalidade e, ademais, 

realizam essa atividade espúria como meio de vida para ganharem 

dinheiro.

Com isso, tenho que o modus operandi empregado pelos acusados 

demonstram a gravidade concreta de suas condutas e, 

consequentemente, justifica a necessidade de manter decretadas suas 

prisões preventivas, principalmente, como meio para conter a prática de 

novos ilícitos de tal natureza.

Reforçando tal assertiva, friso que os réus são todos renitentes na prática 

delitiva, conforme se denota pelos antecedentes criminais encartados às 

fls. 391/394, fator que corrobora, com mais rigor, a necessidade de 

mantê-los presos.

A guisa desse posicionamento, eis o seguinte aresto:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE 

CONVERTIDA EM PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – TESE 

INCABÍVEL NA VIA ESTREITA DO WRIT – FUMUS COMISSI DELICTI 

DEVIDAMENTO DEMONSTRADO – ALEGADA CARÊNCIA DE 

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A CUSTÓDIA – INOCORRÊNCIA – 

PERICULUM LIBERTATIS DEVIDAMENTE APONTADO NO DECRETO 

CONSTRITIVO – RISCO À ORDEM PÚBLICA EVIDENCIADO PELA 

PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA DO AGENTE E PELA 

GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA – PACIENTE QUE ESTAVA EM 

GOZO DE LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA E VOLTOU A 

DELINQUIR – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS 

– EVIDENTE INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES NÃO PRISIONAIS – 

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

1. À luz do rito célere conferido ao writ of habeas corpus, que não 

comporta qualquer incursão mais aprofundada no contexto probatório dos 

autos originários, resta inviável o acolhimento da tese de negativa de 

autoria [Enunciado n.º 42 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência 

nº. 101532/2015], a menos que reste inconteste nos autos a inocência do 

paciente, o que não é o caso.

2. A existência de inquéritos policiais ou ações penais em curso pela 

prática de crimes dolosos é circunstância apta a evidenciar o risco 

concreto de reiteração delitiva e, com isso, justificar a segregação 

cautelar para garantia da ordem pública [TJMT, Enunciado orientativo nº 6, 

IUJ 101532/2015, j. 02-03-2017]. Ainda, em se tratando do crime de tráfico 

de drogas, a análise da quantidade/variedade da substância apreendida 

permite aquilatar a gravidade em concreto da conduta, fator apto a 

demonstrar a periculosidade real do agente e, via de consequência, o 

risco concreto que a sua liberdade ambulatorial representa para a ordem 

pública. Assim, não prospera a alegada carência de fundamentação 

idônea da decisão objurgada, porquanto exposta satisfatoriamente e com 

base em elementos dos autos a presença cumulativa do fumus comissi 

delicti e do periculum libertatis.

3. A existência de condições pessoais favoráveis ao paciente, 

isoladamente considerada, não constitui fator garantidor da liberdade 

provisória, especialmente quando as peculiaridades do caso concreto 

evidenciam a necessidade/adequação da custódia [decorrente da 

presença cumulativa dos requisitos e pressupostos do art. 312 e 313 do 

CPP] e, consequentemente, a insuficiência da aplicação das medidas 

cautelares previstas no art. 319 do CPP [Enunciado orientativo n.º 43, 

TJMT, IUJ 101532/2015], eis que o paciente estava em gozo de liberdade 

provisória cumulada com medidas cautelares alternativas, e voltou a 

delinquir.

4. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada. (HC n° 

1007628-50.2017.811.0000, 3ª Câmara Criminal, relator Des. Gilberto 

Giraldelli, julgado em 23/08/2017)

 Por isso, sem maiores delongas, MANTENHO decretas as prisões 

preventivas dos acusados JHORDAN BLENDO ALVES NUNES, 

GIVANILDO DA SILVA BENTO e CLEIDE PEREIRA QUEIROZ.

No mais, aguardem-se os autos conclusos para prolação de sentença.

 Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 506588 Nr: 45601-27.2017.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS MAGALHAES DA SILVA COSTA, 

LUAN CARLOS SILVA SANTANA, DENIZE LOPES BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELY MARTINS DE 

VASCONCELHOS - OAB:21.617, FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:21274/MT, FLAVIA CONCEIÇAO DA SILVA 

STABILITO ALBUÊS - OAB:4266, JAIRO SOUZA DA SILVA - 

OAB:16085/MT, LAURO GONÇALO DA COSTA - OAB:15304/MT, 

SILMARA ENORE DE MORAIS CORTEZ - OAB:19249

 Certifico e dou fé que INTIMO o d. advogado Jairo Souza da Silva, OAB n. 

16.085/MT, para devolver os autos 45601-27.2017.811.0042 - Código 

506588, no prazo de 24 (vinte quatro) horas, sob pena de busca e 

apreensão, haja vista a necessidade realizar as prisões decretadas, 

conforme determinação da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso. 

Nada mais.

10ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 504809 Nr: 43806-83.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL LEGRAMANTI DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANILTON GOMES RODRIGUES 

- OAB:14443/MT, NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - OAB:3.878/AC

 I – Junte aos autos certidão de antecedentes criminais atualizada.

II – Em decorrência da participação deste magistrado no 6º Congresso 

Brasileiro Médico e Jurídico na cidade de Vitória-ES redesigno a audiência 

de suspensão condicional do processo para o dia 22.10.2018 às 

14h00min.

III – Cite-se e Intime.

IV – Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cuiabá/MT, 27 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.: 403690 Nr: 8096-70.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS DAVANSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DAVANSO DOS 

SANTOS - OAB:12574 /MS

 I – Em decorrência da participação deste magistrado no 6º Congresso 

Brasileiro Médico e Jurídico na cidade de Vitória-ES redesigno a audiência 

de instrução para o dia 16.10.2018 às 17h15min, visando a oitiva de José 

Porto, Ivanir Bortolanza (endereço de fl. 233) e Evaneide Monteiro de 

Oliveira.

 II – A defesa se comprometeu a apresentar a testemunha Evaneide 

Monteiro de Oliveira independente de intimação.

 III – Int.

IV – Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cuiabá/MT, 27 de julho de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 498184 Nr: 37335-51.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: JOÃO DORILEO LEAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENOCK CAVALCANTE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3213

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I – Em decorrência da participação deste magistrado no 6º Congresso 

Brasileiro Médico e Jurídico na cidade de Vitória-ES redesigno a audiência 

de reconciliação para o dia 09.10.2018 às 17h30min.

 II – Int.

III – Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cuiabá/MT, 27 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.: 371210 Nr: 11847-02.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAMON ALCIDES VIVEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Regina Reverdito Viveiros - 

OAB:5.683

 I – Apense o presente feito à exceção de suspeição nº 

17493-51.2018.811.0042 e encaminhe o feito concluso.

II – Junte aos autos certidão de antecedentes criminais atualizada.

III – Em decorrência da participação deste magistrado no 6º Congresso 

Brasileiro Médico e Jurídico na cidade de Vitória-ES redesigno a audiência 

de suspensão condicional do processo para o dia 24.09.2018 às 

13h45min.

IV– Int.

V – Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cuiabá/MT, 27 de julho de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 493989 Nr: 33289-19.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: FERNANDO FLEURY DA MOTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÁUDIO ROBERTO NATAL JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR SOUZA PEREIRA - 

OAB:21.582

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I – Em decorrência da participação deste magistrado no 6º Congresso 

Brasileiro Médico e Jurídico na cidade de Vitória-ES redesigno a audiência 

de reconciliação para o dia 02.10.2018 às 13h45min.

II– Int.

III – Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cuiabá/MT, 27 de julho de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 411925 Nr: 16720-11.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAMELLA FRANCIELLE DE ASSIS CABASSA, 

RICARDO COSME SILVA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR BARROS FREITAS 

OSTI - OAB:OAB/MT 18.335, EMERSON THADEU VITA FERREIRA - 

OAB:28410, LARISSA DE AGUIAR REIS - OAB:OAB/GO 30.306

 ....”No que tange ao pedido de absolvição sumária acusada pela 

atipicidade da conduta, igualmente, merece ser rejeitado, ante a 

necessidade do prosseguimento da instrução processual para verificação 

das circunstâncias relevantes à análise da atipicidade do fato.Sendo 

assim, DESIGNO A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO para o dia 07/08/2018 às 

14hs30min.INTIME-SE pessoalmente o(s) acusado(s).INTIMEM-SE 

eventual(ais) vítima(s), a Defensoria Pública e/ou o(s) Advogado(s) 

constituído(s) nos autos.INTIMEM-SE e REQUISITEM-SE as 

testemunhas.Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se com urgência.Às 

providências.

11ª Vara Criminal - J. Militar

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 478628 Nr: 18445-64.2017.811.0042

 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): EDSON NOVAES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIANO XAVIER DAS 

NEVES - OAB:11.190/MT

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte requerida na figura do seu advogado 

acerca da Decisão (Ref:4) que segue transcrito: "VISTOS ETC. I. Havendo 

nos autos material probatório mínimo e potencialmente apto a deflagrar a 

persecução penal, RECEBO A DENÚNCIA oferecida pelo Ministério Público 

contra o(a,s) acusado(a,s), uma vez que preenchidos os requisitos do 

artigo 77 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) e inocorrentes as 

hipóteses do artigo 78 do mesmo Codex. II. A ação penal será processada 

perante o CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA. III. Proceda-se ao 

necessário para CITAÇÃO do(a,s) acusado(a,s). Sendo o caso, 

requisite-se o(a,s) acusado(a,s) na forma da lei para que compareça(m) 

pessoalmente na Secretaria desta Vara Militar a fim de ser(em) 

citado(a,s). No momento da citação o(a,s) acusado(a,s) deverá(ão) 

indicar defensor constituído ou manifestar o desejo de ser(em) 

assistido(a,s) pela Defensoria Pública, devendo a Gestora Judicial e/ou 

Oficial de Justiça ao lavrar a certidão de citação, sempre que possível, 

indicar os motivos pelos quais o(a,s) acusado(a,s) não tenciona(m) 

contratar defensor. Não indicado o defensor constituído na ocasião da 

citação, desde já NOMEIO a Defensoria Pública para patrocinar a defesa 

do(a,s) acusado(a,s) (...) VII. DESIGNO sessão de instrução para oitiva 

das testemunhas arroladas pela acusação para o dia 13.09.2018, às 

16h30min. VIII. Desde já faculto à defesa, a partir da intimação desta até 

48 horas após a sessão de instrução, opor as exceções a que se refere 

o art. 407 do CPPM. O Ministério Público, igualmente, poderá opor 

exceções na forma do art. 408 do CPPM. IX. Para a realização do ato 

designado: a) Requisitem-se todos os servidores públicos, na forma da lei; 

b) Testemunhas militares deverão ser requisitadas para comparecer a 

sessão, independentemente do local em que estejam; e c) Expeça(m)-se 

carta(s) precatória(s) para oitiva de testemunha(s) civil(s) eventualmente 

arrolada(s) na denúncia e residente(s) em outra(s) Comarca(s). (...) XI. 

Intimem-se. XII. Às providências.

12ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 504808 Nr: 43805-98.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSIVAL DA SILVA ALMEIDA, CAIO 

ANDREONNI LIMA LOCATELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO RICARDO PEREIRA DE 

SOUZA - OAB:24355/O, DEFENSORIA PUBLICA CRIMINAL - OAB:, 

PATRICIA GABRYELLE ALVES - OAB:20878/O

 Código: 504808

Vistos ;

Recebo o recurso interposto pelo acusado Caio Andreonni Locatelli à 

fl.315.

Intime-se a defesa constituída para que apresente as razões no prazo 

legal, e após, ao Ministério Público para que ofereça as contrarrazões 

também no prazo legal.
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 Antes, portanto, cumpra integralmente o despacho retro.

Após, conclusos para novas deliberações.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 27 de Julho de 2018.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 315706 Nr: 14752-82.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON DE OLIVEIRA, GILSONEY MARTINS 

CESAR, ENEZIO MANOEL DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROSSINI PEREIRA - 

OAB:9086-B, ANDERSON ROSSINI PEREIRA - OAB:9086-B/MT

 “Vistos, etc.

 I-Dê-se vistas dos autos a defesa dos acusados para manifestação 

acerca das testemunhas faltantes pelo prazo de três dias.

 II- Em seguida, conclusos.

III- Cumpra-se o parecer ministerial de fl. 791.

IV- Nada mais.”

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz(a) de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 161116 Nr: 8447-19.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON SARAIVA DE LIMA, BENEDITO 

EDSON DE OLIVEIRA FILHO, ALEXANDRE LEONILTON DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, FERNANDA MENDES 

PEREIRA - OAB:4455, GIULIANO MARTINS MEDEIROS - 

OAB:21774A/MT, JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - 

OAB:10402/MT, PAULO FABRINNY DE MEDEIROS - OAB:5940, 

RAFAELLA ARAUJO E MEDEIROS - OAB:13.562

 Código: 161116

Vistos, etc.

Inicialmente, homologo a desistência das testemunhas Jefferson Rafael 

Dal Pra de Moura, Fernanda Cristina de Almeida e Rogério Pompeu Daltro, 

manifestada às fls. 504 e 532.

Ante o parecer ministerial de fl.542, designo o dia 15 de Outubro de 2018, 

às 16 horas para a oitiva das testemunhas faltantes, bem como o 

interrogatório dos acusados, devendo ser expedido mandado de 

condução coercitiva para a testemunha Gean Rodrigues da Silva.

Dê-se ciência ao Ministério Público e à Defensoria.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 27 de Julho de 2018

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 405607 Nr: 10147-54.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DGDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PEDROSO JÚNIOR - 

OAB:11.266-B

 Código: 405607

Vistos etc;

Do exame dos autos, verifica-se que a resposta inicial do acusado 

(fls.261/262) não contém preliminares (alegações de vícios ou falhas 

processuais), nem foram juntados documentos novos, referentes à ação, 

razão por que desnecessária a oitiva da parte contrária, no caso, o 

Ministério Público, nos termos do artigo 409, do CPP.

Tampouco trazidas argumentações relativas ao mérito da causa, as quais, 

de qualquer forma, são inadequadas neste momento processual e serão 

apreciadas oportunamente, isto é, na decisão que vier a ser proferida no 

final da primeira fase do procedimento do Júri, quando, por certo, haverá 

elementos para valorar a culpabilidade nas condutas irrogadas àquele e 

formar um juízo de convicção sobre as razões que ensejaram o evento 

dito delituoso.

 Designo, assim, desde logo, o dia 23 de Outubro de 2018, às 16h30, para 

realização da audiência única de instrução e julgamento de que trata o 

artigo 411, do CPP.

Façam-se, pois, as intimações, comunicações e requisições necessárias. 

Se for o caso, expeçam-se precatórias, com o prazo de trinta dias, 

intimando-se as partes da expedição, para acompanhamento, querendo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 27 de Julho de 2018

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 481613 Nr: 21342-65.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO LUIZ DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIEL ALVES DE SOUSA - 

OAB:7.397/o

 Autos Código 481613

 Vistos,

Trata-se de analisar pedido de revogação da prisão preventiva do 

acusado constantes às fls. 170/183.

A defesa alega como fundamento do seu pedido que os requisitos para a 

prisão preventiva do acusado não se fazem presentes nos autos, pois o 

mesmo é réu primário, possui endereço fixo e ocupação lícita, de modo 

que a aplicação de outras medidas cautelares seriam mais adequadas ao 

presente caso.

 O Ministério Público se manifestou às fls. 208/209 contrariamente ao 

pedido da defesa afirmando que além da presença da materialidade e 

indícios de autoria, as circunstâncias as quais o delito foi cometido 

revelam alta periculosidade do acusado e ainda há relatos de testemunhas 

afirmando sofrerem ameaça por parte do réu.

 Pois bem, compulsando os autos verifico que o crime imputado ao 

acusado é de homicídio qualificado e as circunstâncias em que o delito foi 

cometido são extremamente gravosas, pois conforme relata a inicial, a 

vítima andava pela rua de forma distraída quando foi surpreendida pelos 

disparos de arma de fogo efetuados pelo acusado.

 A motivação do crime, conforme consta, foi o furto realizado pela vítima 

dois dias antes de seu homicídio no estabelecimento do réu, juntamente 

com outras pessoas.

 Consta ainda que inúmeras testemunhas vêm sofrendo ameaças por 

parte do acusado, conforme depoimentos constantes às fls. 17/18, 43/44, 

46/47, e 109/110, o que demonstra o iminente risco à garantia da ordem 

pública e à instrução criminal, que sequer iniciou.

 Não bastasse isso, verifica-se às fls. 202/207 que foram apreendidos na 

posse do acusado, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão 

em sua empresa, um coldre de munição, uma munição calibre .380, dois 

cartuchos calibre .38 e uma caixa de arma de fogo vazia, código 

KM156014.

Vale constar ainda, quanto à possibilidade de aplicação de medidas 

cautelares diversas, entendo que as mesmas se revelam ineficazes até o 

momento, considerando que desde a decretação de sua prisão o mandado 

ainda não foi cumprido, o que evidencia a dificuldade causada pelo 

acusado para sua localização pessoal, posto que, embora tenha 

advogado constituído e tenha apresentado defesa prévia, sua citação 

pessoal ainda não foi realizada.

 Diante disto, verifico que apesar do acusado possuir endereço fixo e 

ocupação lícita, o periculum libertatis se sobrepõe aos bons predicados 

citados pela defesa, razão pela qual INDEFIRO o pedido de fls. 150/158, e 

determino o cumprimento da prisão preventiva anteriormente decretada.

 Verifico ainda, às fls. 192/199, que a defesa apresentou resposta à 

acusação alegando em sede de preliminar a ausência de justa causa na 

denúncia.
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 Em relação a tal alegação, o Ministério Público se manifestou às fls. 

210/211.

No que tange a preliminar arguida, rechaço-a de plano, pois em reanálise à 

denúncia, verifico que os requisitos constantes no art. 41 do Código de 

Processo Penal, quais sejam, a exposição do fato criminoso, com todas as 

suas circuntâncias, a qualificação do acusado, do crime, e o rol de 

testemunhas.

 Quanto à materialidade do delito, apesar da mesma ser constatada após a 

instrução, desde já saliento que a mesma está presente, conforme boletim 

de ocorrência, laudo de necrópsia, dentre outros.

 No que tange à negativa de autoria, ressalto à defesa, que tal análise 

será feita, da mesma forma, apenas após a instrução processual.

 Feitas estas constatações rechaço a preliminar arguida e designo 

audiência de instrução para o dia 10 de agosto de 2018, às 15h00min, 

devendo-se intimar as testemunhas arroladas, o réu, expedindo-se carta 

precatória, se necessário.

 Procedo o envio da resposta contida na solicitação de fls. 218/224 

referente ao pedido de informações pertinentes ao Habeas Corpus n° 

1006507-50.2018.8.11.0000-MT, conforme comprovante de remessa 

anexo.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

 Cuiabá/MT, 03 de julho de 2018.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 82386 Nr: 3407-95.2006.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATEUS SANTANA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZANGELA DE ALMEIDA 

VITALINO - OAB:12.741/OABMT, SELMA CRISTINA FLORES CATALAN 

- OAB:4076, SERGIO HARRY MAGALHAES - OAB:4960

 “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- Por fim, realizem-se as anotações necessárias no que se refere ao 

atual endereço da vítima (ocorrência 06).

IV- Cumpra-se.”

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz(a) de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 403168 Nr: 7502-56.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY VANDES ROCHA, EVERSON THIAGO 

NEVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PERON - OAB:3060/MT, 

JUAN DANIEL PERON - OAB:7635/MT

 “Vistos, etc.

 I- Inicialmente consigno que a oitiva das testemunhas presentes não foi 

realizada uma vez que o acusado Wesley somente tomou ciência da 

intimação de fls. 218, na presente data onde na oportunidade, informou 

que irá constituir outro causídico de sua confiança. Assim, atento aos 

dispositivos legais e a fim de evitar futuras arguições de nulidade, designo 

nova audiência para o dia 15 de outubro de 2018, às 14h45min. Expeça-se 

o necessário para o ato

 II- Diante da ausência das testemunhas supramencionadas dê-se vistas 

dos autos ao Ministério Público para manifestação. Em seguida, conclusos.

III- Por fim, determino que sejam realizadas as anotações necessárias nos 

sistemas pertinentes do atual endereço do acusado Everson informado 

(ocorrência 03).

IV- Saem os presentes intimados. Cumpra-se.”

Nada mais havendo a consignar, por mim, Lucas Eduardo Macêdo Santos, 

foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz(a) de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 509817 Nr: 2548-59.2018.811.0042

 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 CARLOS DA COSTA MONTENEGRO 

SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, LÁZARO ROBERTO MOREIRA 

LIMA - OAB:10006/MT

 “Vistos, etc.

 I-Diante da insistência manifestada pelo douto Promotor de Justiça 

(ocorrência 02), designo novo ato para o dia 14 de agosto de 2018, às 

14h00min. Expeça-se o necessário para a realização do ato.

 II- Outrossim, dê-se vistas dos autos ao Ministério Público para 

manifestação acerca da testemunha Joana Silva devendo ser observado 

o teor do oficio acostado à fl. 298 dos presentes autos.

III-Saem os presentes intimados. Cumpra-se.”

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz(a) de Direito

14ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 304401 Nr: 2146-22.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROSA FERREIRA - 

OAB:14156/MT

 Nos termos da legislação vigente e provimento 52/2007-CGJ, impulsiono 

este feito com a finalidade de intimar o advogado ANDERSON ROSA 

FERREIRA ZELASKI OAB/MT 14156, para que compareça na audiência do 

dia 28 DE AGOSTO DE 2018 ÀS 15H00MIN, com seu cliente Américo 

Barbosa da Silva, bem ainda, para que informe o seu atual endereço para 

que possa ser intimado.

Vara Especializada Contra o Crime Organizado, os 

Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica e os 

Crimes Contra a Administração Pública

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 461425 Nr: 1257-58.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARINE DAS GRAÇAS NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Ação Penal n°. 1257-58.2017.811.0042 - Cód: 461425

Vistos, em correição.

Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público, com o fim de 

apurar notícia da prática do crime de denunciação caluniosa imputada a 

Carine das Graças Nascimento.

 Compulsando detidamente os autos, observa-se que na audiência de 

instrução e julgamento realizada no dia 05 de junho de 2018 foi concedido 

prazo para o Ministério Público informar os endereços atualizados das 

testemunhas Sérgio Luiz de Oliveira, Dário Corrêa da Costa Neto e 

Weverson Barros da Costa.

 O Ministério Público manifestou-se às fls. 155/156, informando o endereço 

atualizado das testemunhas e requereu que seja novamente expedido 
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ofício requisitando o comparecimento do policial militar Sérgio Luiz de 

Oliveira, uma vez que não foi possível sua apresentação para a audiência 

de instrução e julgamento.

Solicitou também, que sejam expedidos mandados de intimação as 

testemunhas Dário Corrêa da Costa Neto e Weverson Barros da Costa, 

assim como a intimação pessoal da acusada Carine das Graças 

Nascimento.

 Assim sendo, designo o dia 13 de setembro de 2018, às 13:30 horas para 

a realização da audiência de instrução e julgamento e determino a 

requisição/intimação das testemunhas conforme requer o Parquet, ás fls. 

155/156.

 Por fim, proceda-se novamente a intimação pessoal da acusada Carine 

das Graças Nascimento.

Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 27 de julho de 2018.

 Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

Juiz de Direito

Varas Especializadas de Violência Doméstica e 

Familiar Contra a Mulher

1ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 460755 Nr: 572-51.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEY BRAZ FERREIRA COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS CEPIL COELHO - 

OAB:17487

 Desta feita, tendo em vista que não há nos autos qualquer hipótese de 

absolvição sumária do acusado, REJEITO as preliminares suscitada, bem 

como RATIFICO a decisão de RECEBIMENTO DE DENÚNCIA proferida às 

fls. 34/34v, e DETERMINO o prosseguimento da instrução 

processual.DESIGNO audiência de instrução (U.N.A) para o dia 23.08.2018 

às 16h00min. INTIMEM-SE a vítima, o acusado e as testemunhas arroladas, 

bem como o Advogado do acusado via (DJE).CIÊNCIA ao Ministério 

Público. Às providências.CUMPRA-SE.Cuiabá, 27 de julho de 2018.Ana 

Graziela Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 475230 Nr: 15144-12.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORACI BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JORACI BARBOSA, Cpf: 00757182194, 

Rg: 16385659, Filiação: Narciza Barbosa, data de nascimento: 08/09/1981, 

brasileiro(a), natural de Santo Antonio do Leverger-MT, convivente, 

eletricista, Telefone 65 9685-0450. 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: Trata-se de Denúncia ofertada pelo Ministério Público 

Estadual em face de JORACI BARBOSA, pela prática, em tese, dos delitos 

previstos no art. 129, §9, do Código Penal Brasileiro, com os efeitos da Lei 

n.º 11.340/2006, em desfavor da vítima APARECIDA KELLY EUFRÁSIO.

Despacho: (Cód. 475230)VISTOS.DEFIRO a cota Ministerial de fls. 

81.DETERMINO a CITAÇÃO POR EDITAL do acusado JORACI BARBOSA, 

nos termos do art. 361 do Código de Processo Penal.EXPEÇA-SE o 

necessário.Às providencias.CUMPRA-SE.Cuiabá, 17 de julho de 2018.Ana 

Graziela Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza 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, GUSTAVO DE FARIA 

MOREIRA TEIXEIRA, digitei.

Cuiabá, 27 de julho de 2018

Murilo Cesar de Araújo Vieira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 480570 Nr: 20338-90.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSE FRANCISCO RODRIGUES DE 

SOUSA, Cpf: 00257078339, Rg: 2026786, Filiação: Maria Pastora Otaviano 

e Francisco Rodrigues de Souza, data de nascimento: 23/10/1980, 

brasileiro(a), natural de Esperantina-PI, convivente, supervisor 

adminsitrativo, Telefone 96947367. 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: Trata-se de Denúncia ofertada pelo Ministério Público 

Estadual em face de ELEIDIANE DOS SANTOS SILVA, pela prática, em 

tese, dos delitos previstos no art. 129, §9, do Código Penal Brasileiro, com 

os efeitos da Lei n.º 11.340/2006, em desfavor da vítima JOSE 

FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA.

Despacho: (Cód. 480570)VISTOS.DEFIRO a cota Ministerial de fls. 

64.DETERMINO a CITAÇÃO POR EDITAL do acusado JOSÉ FRANCISCO 

RODRIGUES DE SOUSA, nos termos do art. 361 do Código de Processo 

Penal.EXPEÇA-SE o necessário.Às providencias.CUMPRA-SE.Cuiabá, 17 

de julho de 2018.Ana Graziela Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza 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, GUSTAVO DE FARIA 

MOREIRA TEIXEIRA, digitei.

Cuiabá, 27 de julho de 2018

Murilo Cesar de Araújo Vieira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 451826 Nr: 28917-61.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALBERTO DE OLIVEIRA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ADALBERTO DE OLIVEIRA ROCHA, Cpf: 

01016257155, Rg: 1633537-6, Filiação: Adão Rocha da Silva e Márcia da 

Silva Oliveira, data de nascimento: 23/08/1985, brasileiro(a), natural de 

Campo Grande-MS, solteiro(a), desempregado, Telefone (65)9232-5941. 

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 
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as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de Denúncia ofertada pelo Ministério Público 

Estadual em face de ADALBERTO DE OLIVEIRA ROCHA, pela prática, em 

tese, dos delitos previstos no art. 140, §2º, c/c art. 61, II, “f”, ambos do 

Código Penal Brasileiro, com os efeitos da Lei n.º 11.340/2006, em 

desfavor das vítimas MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA.

Despacho: Cód. 451826VISTOS.DEFIRO a cota Ministerial de fls. 

69.DETERMINO a CITAÇÃO POR EDITAL do acusado ADALBERTO DE 

OLIVEIRA ROCHA, nos termos do art. 361 do Código de Processo 

Penal.EXPEÇA-SE o necessário.Às providencias.CUMPRA-SE.Cuiabá, 17 

de julho de 2018.Ana Graziela Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza 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, GUSTAVO DE FARIA 

MOREIRA TEIXEIRA, digitei.

Cuiabá, 27 de julho de 2018

Murilo Cesar de Araújo Vieira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 475574 Nr: 15454-18.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUSEBIO DINIZ MARQUES DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EUSEBIO DINIZ MARQUES DE ANDRADE, 

Cpf: 01117443183, Rg: 06451179, Filiação: Raimunda Marques de 

Andrade e Jose Lima de Andrade, data de nascimento: 05/03/1970, 

brasileiro(a), natural de Paranatinga-MT, solteiro(a), administrador de 

empresas, Telefone 92110606/996242208. 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: Trata-se de Denúncia ofertada pelo Ministério Público 

Estadual em face de EUSEBIO DINIZ MARQUES DE ANDRADE, pela prática, 

em tese, dos delitos previstos no art. 147, c/c art. 61, II, “f”, ambos do 

Código Penal Brasileiro, com os efeitos da Lei n.º 11.340/2006, em 

desfavor da vítima CRIS GRACIELA DUTRA LUIS.

D e s p a c h o :  A ç ã o  P e n a l  n . 1 5 4 5 4 - 1 8 . 2 0 1 7 . 8 1 1 . 0 0 4 2  

(Cód.475574)VISTOS.DEFIRO a cota Ministerial de fls. 53.DETERMINO a 

CITAÇÃO POR EDITAL do acusado EUSEBIO DINIZ MARQUES DE 

ANDRADE, nos termos do art. 361 do Código de Processo 

Penal.EXPEÇA-SE o necessário.Às providencias.CUMPRA-SE.Cuiabá, 18 

de julho de 2018.Ana Graziela Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza 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, GUSTAVO DE FARIA 

MOREIRA TEIXEIRA, digitei.

Cuiabá, 27 de julho de 2018

Murilo Cesar de Araújo Vieira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 515387 Nr: 7822-04.2018.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: FNDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ADIMILSON FERREIRA DA SILVA, Cpf: 

36293130197, Rg: 0446482-6, Filiação: Arlindo Ferreira da Silva e Marli 

Jose de Amorim e Silva, data de nascimento: 10/08/1968, brasileiro(a), 

natural de Cuiaba-MT, convivente, inspetor, Telefone 3623 5668. 

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: Trata-se de Pedido de Providências Protetivas, 

requerido por FRANCISMAIRY NOGUEIRA DE MIRANDA, nos termos do art. 

18 da Lei 11.340/06, restando configurada a urgência, conforme disciplina 

legal, em obediência aos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 

1º, III da CF), segurança (art. 5º, caput) e assistência à família (art. 226, § 

8º da CF) e proteção.

Despacho: Medidas Protetivas n. 7822-04.2018.811.0042 

(Cód.515387)VISTOS.Determino a citação/intimação por edital do acusado 

ADIMILSON FERREIRA DA SILVA, acerca das medidas protetivas 

deferidas às fls. 15/16, nos termos do art. 361 do CPP e art. 256, I, c/c art. 

2 7 5 ,  § 2 ° ,  d o  C P C . E X P E Ç A - S E  o  n e c e s s á r i o . À s 

providencias.CUMPRA-SE.Cuiabá, 17 de julho de 2018.Ana Graziela Vaz 

de Campos Alves CorrêaJuíza 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, GUSTAVO DE FARIA 

MOREIRA TEIXEIRA, digitei.

Cuiabá, 27 de julho de 2018

Murilo Cesar de Araújo Vieira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 480496 Nr: 20266-06.2017.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DIEGO SILVA FAGUNDES, Cpf: 

03188517173, Rg: 20522693, Filiação: Maria das Graças Silva Fagundes e 

Jose Raimundo M. Fagundes, data de nascimento: 18/06/1990, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, convivente, pedreiro, Telefone 

99962-5568. 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: Trata-se de Pedido de Providências Protetivas, 

requerido por SÔNIA MADNENCINA DOS SANTOS, nos termos do art. 18 

da Lei 11.340/06, restando configurada a urgência, conforme disciplina 

legal, em obediência aos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 

1º, III da CF), segurança (art. 5º, caput) e assistência à família (art. 226, § 

8º da CF) e proteção.

Despacho: Medidas Protetivas n. 20266-06.2017.811.0042 

(Cód.480496)VISTOS.Primeiramente, determino a citação/intimação por 

edital do acusado DIEGO SILVA FAGUNDES, acerca das medidas 

protetivas deferidas às fls. 22/23, nos termos do art. 361 do CPP e art. 

256, I, c/c art. 275, §2°, do CPC.Após, OFICIE-SE a Delegacia Especializada 

de Defesa da Mulher, para que cumpram as diligências requeridas pela 

digna Representante do Ministério Público, qual seja: a instauração do 

Inquérito Policial acerca do boletim de ocorrência nº2017.190400, no prazo 

d e  9 0  ( n o v e n t a )  d i a s . E X P E Ç A - S E  o  n e c e s s á r i o . À s 

providencias.CUMPRA-SE.Cuiabá, 26 de julho de 2018.Ana Graziela Vaz 

de Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

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, GUSTAVO DE FARIA 

MOREIRA TEIXEIRA, digitei.

Cuiabá, 27 de julho de 2018

Murilo Cesar de Araújo Vieira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 450139 Nr: 27156-92.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICK PIERRY GASPAR ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WANDERSON VASCONCELOS 

DE MORAIS - OAB:21048/MT

 .Desta feita, tendo em vista que não há nos autos qualquer hipótese de 

absolvição sumária do acusado, REJEITO as preliminares suscitada, bem 

como RATIFICO a decisão de RECEBIMENTO DE DENÚNCIA proferida às 

fls. 38/38v, e DETERMINO o prosseguimento da instrução 

processual.DESIGNO audiência de instrução (U.N.A) para o dia 21.08.2018 

às 15h45min. INTIMEM-SE a vítima, o acusado e as testemunhas arroladas, 

bem como o Advogado do acusado via (DJE).CIÊNCIA ao Ministério 

Público. Às providências.CUMPRA-SE.Cuiabá, 27 de julho de 2018.Ana 

Graziela Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 504337 Nr: 43373-79.2017.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CAROLINE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAUZINO DE OLIVEIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jader Andrade Pinheiro de 

Souza - OAB:21.561

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hudson Xavier Florindo de 

Castro - OAB:172325OAB/MG, Rodolpho Xavier Florindo de Castro - 

OAB:161884 OAB/MT, SHIRLEY DIAS XAVIER - OAB:40750

 VISTOS

 Às fls. 44/53, o requerido contesta as medidas protetivas deferidas em 

favor da requerente e, entre outras coisas, informa a existência de “Ação 

de Guarda e Regulamentação de Visitas e Oferecimento de Alimentos” (n.º 

5026391-05.2017.8.13.0702) e de “Medidas Protetivas” (n.º 

0129513-85.2018.8.13.0702), em trâmite entre as partes perante a 

comarca de Urbelândia/MG.

Desta forma, intime-se a requerente, por meio do seu advogado 

constituído às fls. 29, para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar 

sobre a petição e documentos de fls. 44/88, devendo em igual prazo, 

informar se possui interesse no prosseguimento do presente feito, sob 

pena de extinção com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

 Findo o prazo, havendo manifestação ou não, o que deve ser certificado, 

renove-me à conclusão.

 Às providências.

 CUMPRA-SE.

Cuiabá, 27 de julho de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 356597 Nr: 18613-08.2013.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VNL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO MARQUES DA 

SILVA - OAB:9725-B, RUY NOGUEIRA BARBOSA - OAB:4.678/MT

 VISTOS.Trata-se de cumprimento de sentença de fls. 326/328, no que se 

refere à determinação de que o executado, no prazo de 90 (noventa) dias 

a contar do dia 03.08.2015, efetuasse a reforma e o aluguel do imóvel 

localizado na Rua Surabaia, n.º 11, bairro Sangrilá, nesta capital, sob pena 

de, caso permanecesse residindo no imóvel, efetuar o pagamento do valor 

equivalente a 50% (cinquenta por cento) do aluguel à exequente. [...] 

Assim, resta clara a obrigação do executado, independentemente da 

reforma do imóvel ou não, de após o prazo estipulado no acordo, caso 

permanecesse no imóvel, efetuar o pagamento à exequente do valor 

equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor aluguel do imóvel, não 

havendo que se falar em dedução do valor gasto com a reforma em favor 

do executado, eis que ele assumiu a obrigação de reformar o imóvel, 

sozinho e sem ressalvas. [...] Por tais motivos, homologo a avaliação 

efetuada às fls. 435/442 e fixo R$ 3.000,00 (três mil reais) como valor do 

aluguel do imóvel situado na Rua Surabaia, n.º 11, bairro Sangrilá, nesta 

capital, devendo o executado efetuar o pagamento à exequente do valor 

equivalente à metade do aluguel, a partir da data limite fixada no acordo 

homologado judicialmente para ocupação do imóvel de maneira gratuita 

(03.11.2015). REMETAM-SE os autos à Defensoria Pública – Núcleo de 

Defesa da Mulher para que, no prazo de 15 (quinze) dias, traga aos autos 

a planilha atualizada do débito, considerando o valor fixado acima como 

aluguel. Apresentada a planilha, intime-se o executado para, no prazo de 

15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do débito no valor informado, sob 

pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento) e honorários de 

advogado no equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida, 

sendo que, em caso de pagamento parcial, a multa e os honorários 

incidirão sobre o valor restante, nos termos do art. 523, §§1º e 2º, do CPC.

[...].CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Cuiabá, 27 de julho de 2018.Ana 

Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 469307 Nr: 9204-66.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO CARLOS DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNNO FERREIRA GOMES - 

OAB:23604, IZONILDES PIO DA SILVA - OAB:6486-B

 Cód. 469307

VISTOS.

Diante da certidão retro, REVOGO a decisão de fls. 88, tão somente 

quanto à decretação da REVELIA do acusado.

DESIGNO audiência de instrução para o dia 24.08.2018 às 13h30 horas.

INTIME-SE o acusado, pessoalmente. Outrossim, consigne que poderá o(a) 

Oficial(a) de Justiça se valer do disposto no art. 212, § 2º do Código de 

Processo Civil.

INTIME-SE a defesa do acusado, via DJE, para ciência acerca da audiência 

designada, ressaltando-se que às fls. 64 foi alegado que as testemunhas 

arroladas comparecerão independente de intimação.

Ciência ao Ministério Público.

Às providências.

CUMPRA-SE.

Cuiabá, 27 de julho de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

2ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102979 Nr: 14797-57.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMÃO EDUARDO SOUZA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CARLOS ODORICO 

DORILEO ROSA JUNIOR, para devolução dos autos nº 

14797-57.2009.811.0042, Protocolo 102979, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.
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Varas Especializadas da Infância e Juventude

1ª Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 108389 Nr: 651-30.2018.811.0063

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EPO, EAVO, MAVO, JPAVO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FADS, TMVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INGRID DE SOUZA EICKHOFF - 

OAB:OAB/MT 10.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelos motivos acima expostos:

1) Revogo a guarda provisória do adolescente Eduardo e das crianças 

João Pedro e Matheus concedida liminarmente em favor da tia avó paterna, 

Sra. Elida Piedade Occhiena, às folhas 17-v/18, nos termos do artigo 35 do 

ECA;

2) Concedo a guarda do adolescente Eduardo Alves Verão Occhiena, e 

das crianças Matheus Alves Verão Occhiena e João Pedro Alves Verão 

Occhiena, em favor da avó materna Magali Leite Alves, nos termos do 

artigo 33 e seguintes do ECA;

3) Lavre-se termo de guarda e compromisso, nos termos do art. 32 do 

ECA;

4) Traslade-se cópia desta decisão para os autos de n° 

649-60.2018.811.0063, em apenso;

5) Considerando que o domicílio das crianças será na cidade de Antônio 

João/MS, com fulcro no artigo 147, inciso I, do ECA e na Súmula nº 383 do 

STJ, acolho o parecer ministerial de fls. 220/224 e, declino da 

competência, deste autos e dos autos de n° 649-60.2018.811.0063 (em 

apenso), em favor do Juízo da Vara da Infância e Juventude de Comarca 

Antônio João/MS;

6) Publique-se a presente decisão para ciência da advogada Ingrid de 

Souza Eickhoff OAB/MT 10.216;

7) Dê-se vistas ao Ministério Público para ciência desta decisão;

8) Expeça-se o necessário. Cumpra-se com urgência.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82130 Nr: 1654-30.2012.811.0063

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, KdCP, 

LdCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO BUENO - 

OAB:17439/A, RODRIGO SANTOS CARVALHO - PRCURADOR DO 

ESTADO - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

1654-30.2012.811.0063, Protocolo 82130, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90336 Nr: 2838-50.2014.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdC/M, EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

2838-50.2014.811.0063, Protocolo 90336, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90004 Nr: 2489-47.2014.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano André Viruel Martinez 

- Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO BENEDITO BASTOS 

PARREIRAS - OAB:3.845

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

2489-47.2014.811.0063, Protocolo 90004, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89976 Nr: 2460-94.2014.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, CEM-C

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO BARRETO MOREIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:PGE, RODRIGO SANTOS CARVALHO - PRCURADOR 

DO ESTADO - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

2460-94.2014.811.0063, Protocolo 89976, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107434 Nr: 4278-76.2017.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, JOR, RDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

4278-76.2017.811.0063, Protocolo 107434, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106369 Nr: 3348-58.2017.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, MDCRD, 

MDCRD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

3348-58.2017.811.0063, Protocolo 106369, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105645 Nr: 2766-58.2017.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, UHCC, 

VPC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

2766-58.2017.811.0063, Protocolo 105645, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103362 Nr: 871-62.2017.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, LS, 

PRSdL, RLSDL

 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 

871-62.2017.811.0063, Protocolo 103362, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102108 Nr: 5493-24.2016.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ALSMPX, MBX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO COSTA ALVARES SILVA 

- OAB:15127

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

5493-24.2016.811.0063, Protocolo 102108, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109216 Nr: 1337-22.2018.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DPdEdMG, PMS, GLDMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

1337-22.2018.811.0063, Protocolo 109216, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91560 Nr: 340-44.2015.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BSdB, TERdB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marinice de Fatima da Cruz - 

OAB:13366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO BARRETO MOREIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:29010

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

340-44.2015.811.0063, Protocolo 91560, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87617 Nr: 4062-57.2013.811.0063

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sergio Benedito Bastos 

Parreiras - OAB:3.845/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT (PADRONIZADO), para devolução 

dos autos nº 4062-57.2013.811.0063, Protocolo 87617, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99052 Nr: 2850-93.2016.811.0063

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, MFMdA, RdLM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano André Viruel Martinez 

- Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

2850-93.2016.811.0063, Protocolo 99052, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 85736 Nr: 1997-89.2013.811.0063

 AÇÃO: Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à 

Criança ou Adolescente->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVAdO, TF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marley Paesano da Cunha 

Grellmann - OAB:3.769

 Pelo exposto, determino que:

1) Proceda-se ao desbloqueio do valor de R$ 954,00 (novecentos e 

cinquenta e quatro reais), tendo vista que proveniente de pensão 

alimentícia, portanto, impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do CPC;

2) Intime-se a Requerida Ana Virginia Aschar de Oliveira Macedo, dando 

lhe ciência do valor atualizado do débito e do deferimento do pedido de 

parcelamento determinado às folhas 127/127v, para que realize o deposito 

no prazo máximo de 15 (quinze) dias;

3) Caso não seja realizado o pagamento da primeira parcela no prazo 

assinalado no item “2”, proceda-se novamente o bloqueio judicial via 

Bacenjud na conta corrente da Requerida Ana Virginia Aschar de Oliveira;

4) Publique-se a presente decisão para ciência da advogada Marley 

Paesano da Cunha Grellmann OAB/MT 3.769;

5) Dê-se vistas ao Ministério Público para ciência desta decisão.

6) Após, voltem-me conclusos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 103906 Nr: 1319-35.2017.811.0063

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, SVDOA, 

JCADS, ZMBDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VBDA, GDGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 103906- José Ortiz Gonsalez 

- OAB:4.066-B

 Vistos etc...,

 I – Cadastre-se no Sistema Apollo as testemunhas arroladas às fls. 116, 

bem como a Procuração de fls. 254, para efeitos de intimação e demais 

atos processuais.

II – Em seguida, conforme dispõe o artigo 162 do ECA, designo audiência 

Instrução e Julgamento para o dia 30/08/2018 as 15h30.

III - Expeçam-se mandados de intimação para as partes e testemunhas 

arroladas, fazendo constar a advertência contida no artigo 455, IV, § 5º 

do NCPC de que caso sejam intimadas e, não compareçam a audiência 

supra designada poderão ser conduzidas coercitivamente; Conste no 

mandado que no dia da audiência a guardiã deverá estar acompanhada da 

criança .

IV - Notifique-se o Ministério Público, dando-lhe ciência da data designada 

para realização da audiência;

V - Publique-se a presente decisão para ciência do advogado da 

requerida.

Citação
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EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º Cod. Proc.: 106882 Nr: 3802-38.2017.811.0063

ESPÉCIE: AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR C/C PEDIDO DE 

LIMINAR DE SUPENSÃO DO PODER FAMILIAR

PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PARTE RÉ: S. S. de J

CITANDO(A): SALETE SOUZA DE JESUS

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 19/10/2017

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, querendo, no 

prazo de 20 (vinte) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentar resposta, sob. pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular. RESUMO DA 

INICIAL: D. G. S de J, vem a presença de Vossa Excelência propor a 

presente AÇÃO DE AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR C/C 

PEDIDO DE LIMINAR DE SUPENSÃO DO PODER FAMILIAR, através do 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, a favor do infante 

D. G. S. de J.; e em desfavor da genitora Salete Souza de Jesus. 

DESPACHO: "... em cumprimento ao artigo 256, § 3º do NCPC, entendo 

esgotados os meios para citação pessoal da requerida Salete Souza de 

Jesus, sendo adequada a citação por edital, com prazo de 20(vinte) dias 

(artigo 232, §2.º do CPC), para que no prazo de 10(dez) dias ofereça 

resposta escrita, indicando as provas a serem produzidas e oferecendo 

desde logo o rol de testemunhas e documentos. Deverá constar no edital a 

possibilidade de nomeação de defensor dativo, nos termos do artigo 159 

do ECA.". Eu, Gilberto da Cruz Rodrigues da Silva, Técnico Judiciário, 

digitei. Cuiabá - MT, 27 de julho de 2018.

Juizados Especiais Cíveis

Juizado Especial Criminal Unificado do Centro

Portaria

PORTARIA Nº 39/2018-JET A Excelentíssima Senhora Doutora PATRÍCIA 

CENI, Juíza de Direito designada para atuar perante o Juizado Especial do 

Torcedor do Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais; 

RESOLVE: Art. 1º. Estabelecer a Escala dos Servidores que deverão ser 

convocados extraordinariamente para trabalhar no Juizado Especial do 

Torcedor na Arena Pantanal , no dia 28.07.2018 (sábado) das 14h30min 

às 18h30min :

JUIZADO ESPECIAL DO TORCEDOR

Cintya Demarchi O. Nascimento (Assessora)

Suellen Feitosa Costa (Assessora)

Ivana Luciano Ferri (gestora judiciária)

Carlos Daniel Souto (Técnico de Informática)

Victor Hugo B. Silva (Agente de infância)

Wilber S. Pereira (Agente de infância

Luís Cesar Vergilio da Silva (motorista)

Art. 2° Os servidores convocados deverão requerer a esta Magistrada o 

direito aos créditos de horas decorrentes dos serviços realizados, nos 

termos do artigo 13, § 1º, da Portaria n.º 382/2014/PRES e decisão do Juiz 

Diretor do Foro da Capital – Dr. Aristeu Dias Batista Vilela, nos autos CIA 

nº 0705695-83.2015.8.0001, para averbação na ficha funcional. 

Publique-se. Registre-se. CUMPRA-SE. Cuiabá, 28 de julho de 2018. 

PATRÍCIA CENI Juíza de Direito

JUVAM - Juizado Especial Volante Ambiental de Cuiabá

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 5397 Nr: 101-95.2006.811.0082

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Urbano de Cuiabá-

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Almir Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ADÃO ALAERTES 

TECHI, para devolução dos autos nº 101-95.2006.811.0082, Protocolo 

5397, 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.: 5425 Nr: 122-71.2006.811.0082

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Almir Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ADÃO ALAERTES 

TECHI, para devolução dos autos nº 122-71.2006.811.0082, Protocolo 

5425, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Juizados Especiais

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001354-67.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MACKSEN FULVIO SEMOTO ANTONIETTI FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Jeonathãn Suel Dias OAB - MT0015978A (ADVOGADO)

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-O 

(ADVOGADO)

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

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: 

1001354-67.2017.8.11.0001 REQUERENTE: MACKSEN FULVIO SEMOTO 

ANTONIETTI FERNANDES REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. Em consulta pública realizada no portal da Seges-MT 

(https://seaponline.gestao.mt.gov.br/Rendimentos/inicio.faces), verifica-se 

que os recorrentes não se enquadram nos requisitos de hipossuficiência, 

podendo assim, arcar com as custas processuais. Diante disso, 

INDEFERE-SE os pedidos de assistência judiciária gratuita, formulado pela 

parte autora. Intime-se as partes recorrentes para recolher o preparo do 

Recurso Inominado retro ou comprovar incapacidade financeira, no prazo 

de 10 (dez) dias. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000207-40.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SANTIAGO BILHAO VICENTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. O processo encontra-se com acordão transitado 

em julgado e inexiste requerimento pendente de apreciação. Arquive-se. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001141-95.2016.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

ODETE MOTA DE CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Doriane Jurema Psendziuk OAB - MT5262 (ADVOGADO)

ANTONIO DE SOUZA MORENO OAB - MT17326/O-O (ADVOGADO)

JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA OAB - MT20406/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Processe-se de acordo com o art. 5°, §6° do 

Provimento n.º 11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no 

Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001081-25.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDA DA SILVA RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO NADAF GUSMAO OAB - MT0016014A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Processe-se de acordo com o art. 5°, §6° do 

Provimento n.º 11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no 

Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0501983-69.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA BENEDITA DA SILVA PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO NADAF GUSMAO OAB - MT0016014A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Processe-se de acordo com o art. 5°, §6° do 

Provimento n.º 11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no 

Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001781-98.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA DE OLIVEIRA ALVES COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO NADAF GUSMAO OAB - MT0016014A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Processe-se de acordo com o art. 5°, §6° do 

Provimento n.º 11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no 

Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0502269-47.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VESPASIANO PECHE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VESPASIANO PECHE OAB - MT0015170A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Processe-se de acordo com o Provimento n.º 

11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 

22/08/2017. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002476-52.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SARA TONEZER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUEL TONEZER OAB - MT22130/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Processe-se de acordo com o Provimento n.º 

11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 

22/08/2017. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0502679-08.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ AUGUSTO LEITE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ AUGUSTO LEITE OAB - MT0016115A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Processe-se de acordo com o Provimento n.º 

11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 

22/08/2017. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500746-97.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT0010168A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Processe-se de acordo com o Provimento n.º 
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11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 

22/08/2017. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001356-71.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONCEICAO DE JESUS ANDRADE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA FERREIRA DA SILVA OAB - MT19430/O (ADVOGADO)

ANTONIO DE SOUZA MORENO OAB - MT17326/O-O (ADVOGADO)

JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA OAB - MT20406/O 

(ADVOGADO)

Doriane Jurema Psendziuk OAB - MT5262 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Processe-se de acordo com o Provimento n.º 

11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 

22/08/2017. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500263-72.2012.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO CHIMINAZZO DE FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON VIZINI CORRÊA JÚNIOR OAB - MT3076-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Processe-se de acordo com o Provimento n.º 

11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 

22/08/2017. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0502164-07.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DELMA DE LARA PINTO PARDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA KOZOFF OAB - MT16372/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Processe-se de acordo com o Provimento n.º 

11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 

22/08/2017. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500538-84.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO OELKE TAGARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARCIA SOARES MODESTO OAB - MT0013343A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUNTA COMERCIAL DO ESTADODE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Processe-se de acordo com o Provimento n.º 

11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 

22/08/2017. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500084-07.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA GUSMAO DE QUEIROZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO REUS BIASI OAB - MT3478/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Processe-se de acordo com o Provimento n.º 

11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 

22/08/2017. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000259-02.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA NOGUEIRA PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA NOGUEIRA PEREIRA OAB - MT0017982A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Processe-se de acordo com o Provimento n.º 

11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 

22/08/2017. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001654-63.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARISA FERNANDA VIEIRA TAVARES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCYELLE DE FREITAS OAB - MT21639/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Processe-se de acordo com o Provimento n.º 

11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 

22/08/2017. 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.
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Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000980-85.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERNEI PORCINO COENGA RONDON (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Processe-se de acordo com o Provimento n.º 

11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 

22/08/2017. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000232-53.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KHERMAN SORBONE BATISTA DE ANUNCIACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KHERMAN SORBONE BATISTA DE ANUNCIACAO OAB - MT18054/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Processe-se de acordo com o Provimento n.º 

11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 

22/08/2017. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0501905-75.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WAINER WILLIAMS DE FIGUEIREDO FORTES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Clara Yara de Figueiredo Fortes OAB - MT0015139A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Processe-se de acordo com o Provimento n.º 

11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 

22/08/2017. 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: 0500981-35.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALDEIDES SOARES CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcos Antonio dos santos Valle OAB - MT9774/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Processe-se de acordo com o Provimento n.º 

11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 

22/08/2017. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001033-66.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO SILVA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Processe-se de acordo com o Provimento n.º 

11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 

22/08/2017. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0504635-93.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT0014048A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Processe-se de acordo com o Provimento n.º 

11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 

22/08/2017. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500569-41.2012.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDE MARCOS DENIZ OAB - MT0006808A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Processe-se de acordo com o Provimento n.º 

11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 

22/08/2017. 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: 0500219-19.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CRISTINA STASIAK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)
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FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Processe-se de acordo com o Provimento n.º 

11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 

22/08/2017. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0504979-40.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO AUGUSTO NEVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO AUGUSTO NEVES OAB - MT0012012A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Processe-se de acordo com o Provimento n.º 

11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 

22/08/2017. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500008-80.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO LIBANIO DUARTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL DA SILVA BARBOSA OAB - MT0011510A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Processe-se de acordo com o art. 5°, §6° do 

Provimento n.º 11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no 

Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001430-28.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO MIGUEL DOS SANTOS FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO NADAF GUSMAO OAB - MT0016014A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Processe-se de acordo com o art. 5°, §6° do 

Provimento n.º 11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no 

Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002126-30.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JAILTON FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Diante do exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido 

descrito na inicial, e por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo 

com resolução de mérito, nos termos dos artigos 38 e 39 da Lei 9.099/95 

c/c art. 27 da Lei 12153/09 e EXTINGUE-SE o processo, com fundamento 

no art. 487, I, do CPC/15. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juiz de Direito. Ingridy Taques Camargo. 

Juíza Leiga. SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publicada no Sistema Pje. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza de Direito. ” OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1003243-90.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDIR MARIA SOLANO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO NADAF GUSMAO OAB - MT0016014A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar as partes, para 

manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma Recursal, no prazo de 

15 (quinze) dias. Cuiabá/MT, 30 de julho 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0502570-28.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARISTEU TELIS MORENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLÁUDIO CARDOSO FÉLIX OAB - MT0012004A (ADVOGADO)

Natália Ramos Bezerra Regis OAB - MT0012048A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar as partes, para 

manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma Recursal, no prazo de 

15 (quinze) dias. Cuiabá/MT, 30 de julho 2018.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001742-33.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NEBUZARADAN GONCALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAILI DA SILVA MATOSO OAB - MT0019156A (ADVOGADO)

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES OAB - MT0019614A 

(ADVOGADO)

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1001742-33.2018.8.11.0001. REQUERENTE: NEBUZARADAN GONCALVES 

DOS SANTOS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. Intime-se a parte autora para 

emendar a inicial juntando orçamento do pedido pleiteado para fins de 

verificação da competência deste Juizado Especial da Fazenda Pública 

para processar e julgar o presente feito, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Após, retorne os autos em conclusão para prosseguimento do feito. 

Cumpra-se COM URGÊNCIA. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito
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Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016987-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MACHADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GESTOR DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - AMBITO MUNICIPAL 

(REQUERIDO)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1016987-61.2018.8.11.0041. REQUERENTE: ANTONIO MACHADO 

REQUERIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ, GESTOR DO SISTEMA 

UNICO DE SAUDE - AMBITO MUNICIPAL Vistos, etc. Intime-se a parte 

autora para se manifestar quanto ao cumprimento da liminar, no prazo de 

05 (cinco) dias. Após, renove-se a conclusão. Cumpra-se, COM 

URGÊNCIA. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001222-44.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EZIO MARTINS DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Natália Ramos Bezerra Regis OAB - MT0012048A (ADVOGADO)

CLÁUDIO CARDOSO FÉLIX OAB - MT0012004A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar as partes, para 

manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma Recursal, no prazo de 

15 (quinze) dias. Cuiabá/MT, 30 de julho 2018.

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001802-06.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001802-06.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: ANDRE LUIS AUGUSTO 

MARTINS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se 

a parte autora para emendar a inicial a fim de juntar, no prazo de 15 dias, 

comprovante de endereço, tabela de honorários da OAB e as certidões, 

objeto dessa ação, com selo de autenticidade. Após, conclusos. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001515-43.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRAL BOMBAS-COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E 

HIDRAULICOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID WENER FARINELLI SERILO OAB - MT19592/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ACORIZAL (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: 

1 0 0 1 5 1 5 - 4 3 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 1  R E Q U E R E N T E :  C E N T R A L 

BOMBAS-COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA - 

ME REQUERIDO: MUNICIPIO DE ACORIZAL 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

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003381-23.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO OLIVEIRA DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO 

(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: 

1003381-23.2017.8.11.0001 REQUERENTE: TIAGO OLIVEIRA DE LIMA 

REQUERIDO: IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E 

CAPACITACAO, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório 

dispensado (artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009). TIAGO OLIVEIRA DE LIMA ajuizou ação em desfavor do 

ESTADO DE MATO GROSSO e IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE 

FORMACAO E CAPACITACAO, na qual requer que a requerida apresente 

os espelhos das provas da Segunda Etapa do concurso e após, conceda 

novo prazo para recurso, assegurando ao Requerente o direito de 

prosseguir nas demais etapas do certame caso seja aprovado na 

segunda fase, inclusive reservando sua vaga até sentença final. 

Argumenta, em síntese, que é deficiente visual e concorreu ao cargo 

público na vaga reservada ao PCD, mas foi surpreendido na prova de 

primeira fase com seu nome na lista geral. Depois de comunicar e 

comprovar as condições de sua inscrição, a banca providenciou uma 

ledora de modo que conseguiu realizar a prova e classificar-se na primeira 

etapa do certame. No entanto, teve seu nome lançado equivocadamente 

na lista geral, situação que foi resolvida após pedido administrativo de 

retificação com sua reclassificação na lista especial ocupando a 6ª 

posição, habilitando-o para a correção da prova de redação e discursiva. 

Alega que sua nota apareceu zerada nas provas da segunda fase, 

protocolou recurso administrativo requerendo a disponibilização do 

espelho das provas, que não foi atendido, razão pela qual foi eliminado 

nesta fase do certame. A tutela de urgência foi parcialmente deferida, nos 

seguintes termos: “Ante o exposto, defere-se, em parte, o pedido de tutela 

de urgência para determinar tão somente a reserva de uma vaga 

oferecida para Professor da Educação Básica – Perfil Profissional: 

Pedagogia PND prevista no Edital nº 001/2017 de 3 de julho de 2017, até 

ulterior decisão deste juízo no presente feito.” (ID 11503962) Citados, os 

requeridos não compareceram a audiência de conciliação, e somente o 

Estado apresentou contestação. Considerando a indisponibilidade do 

interesse público (artigo 345, II, CPC/2015), deixa-se de aplicar os efeitos 

da revelia. O IBFC não compareceu à audiência, tampouco justificou sua 

ausência, nem apresentou contestação, apesar de citada e intimada para 

o ato. Desse modo, declara-se a revelia do IBFC, nos moldes do artigo 20 

da Lei n° 9.099/1995 c/c artigo 27 da Lei n° 12.153/2009. Passa-se ao 

julgamento. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo 

ESTADO DE MATO GROSSO haja vista que os dois requeridos são 

responsáveis pelo concurso público estadual. Superada a preliminar, 

passa-se ao mérito. Prefacialmente, indefere-se o pedido de inversão do 

ônus da prova, porquanto inexiste relação de consumo entre a empresa 

contratada para realização de concurso público e candidato. A empresa 

executora presta seus serviços ao ente público que a contratou, com 

quem firma relação direta. É cediço que a apreciação pelo Judiciário em 

matéria de concurso restringe-se ao aspecto da legalidade haja vista que 

incumbe ao edital regulamentar o concurso e a banca examinadora dar 

seguimento ao certame. Ademais, o Edital deve estar vinculado à lei do 

concurso, os quais vinculam tanto a Administração quanto o candidato 

que nele se inscreve. O requerente se inscreveu no processo seletivo de 

provas e títulos para provimento de cargo de professor do quadro 

permanente do Estado de Mato Grosso, regido pelo edital n. 01/2017 de 

03/07/2017, e foi eliminado por não ter atingido nota mínima na prova 

discursiva. Ajuizou a presente ação em razão da comissão do concurso 

não ter disponibilizado espelho de correção da prova discursiva, motivo 

pelo qual alega não ter conseguido elaborar recurso administrativo. O 

Edital do Concurso estabelece o que segue sobre o tema trazido na 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030631/7/2018 Página 278 de 442



presente ação: 9.36. O espelho das Folhas de Respostas do candidato 

será divulgado no site do IBFC - www.ibfc.org.br, na mesma data da 

divulgação das notas, e, apenas, durante o prazo recursal. 13.1 . O prazo 

para interposição de recurso será de 2 (dois) dias úteis no horário das 9 

horas do primeiro dias às 16 horas do último dia, observado o horário de 

Cuiabá/MT, contados do primeiro dia subsequente da data de publicação 

oficial do ato objeto do recurso, contra as seguintes situações: (...) f) ao 

resultado preliminar da prova discursiva; 13.2. Para os recursos previstos 

do item 13.1, o candidato deverá acessar o site do IBFC www.ibfc.org.br 

e preencher o formulário próprio disponibilizado para recurso 

transmitindo-o eletronicamente. 13.2.1. A comprovação do 

encaminhamento tempestivo do recurso será feita mediante data de envio 

eletrônico do formulário e do número de protocolo gerado, sendo rejeitado 

liminarmente recurso enviado fora do prazo. 13.3. Os recursos 

encaminhados devem seguir as seguintes determinações: a) não conter 

qualquer identificação do candidato no corpo do texto de argumentação 

lógica do recurso; b)ser elaborado com argumentação lógica, consistente 

e acrescidos de indicação da bibliografia pesquisada pelo candidato para 

fundamentar seu questionamento; c) apresentar a fundamentação 

referente apenas à etapa previamente selecionada para o recurso. 13.6. 

Não serão considerados requerimento, reclamações, notificações 

extrajudiciais ou quaisquer outros instrumentos similares cujo teor seja 

objeto de recurso apontado no item 13.1. deste Edital. 13.12. Após análise 

dos recursos, será publicado no site do IBFC www.ibfc.org.br, apenas a 

decisão de deferimento ou indeferimento. Não serão encaminhadas 

respostas individuais aos candidatos. Extrais-se dos documentos 

coligidos nos autos que: 1) o requerimento de inscrição para vaga de PCD 

indicou a deficiência VISUAL CID 5.40, mas deixou de indicar o tipo de 

auxílio para a prova (prova braile, prova ledor, prova ampliada, libras e 

acesso fácil), conforme ID 11129677; 2) a publicação no Diário Oficial da 

informação de que o resultado preliminar da prova discursiva estaria 

disponível para consulta na data de 08/11/2017, a partir das 16 horas (ID 

11129682, pg 1); 3) a tela impressa da tela das notas zeradas da prova 

discursiva do autor (ID 11129682, pg 6); 4) comprovação do envio do 

recurso contra o resultado preliminar da prova discursiva com número de 

protocolo 50580, 10/11/2017, 10:26:30 (ID 11129682, pg 7) 5) envio de 

email "solicitação de esclarecimento sobre a nota da prova discursiva e 

redação" (ID 11129682, pg 10) Verifica-se, portanto, que o recurso 

interposto foi tempestivo, porém o requerente se identificou no seu 

recurso, violando o estabelecido no item 13.3.a do Edital 01/2017, de 03 de 

julho de 2017. Por isso, o recurso não foi conhecido. Diante do exposto, 

REVOGA-SE a liminar e JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial. E de consequência, EXTINGUE-SE o processo, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015. Sem custas 

nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza 

de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 

9.099/95. Publicada no PJe. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 24 de julho 

de 2018. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1027592-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO YOSHIEI KANASHIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAIZA COSTA CAVALCANTI OAB - MT17960/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

CUIABA/MT (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: 

1027592-03.2017.8.11.0041 REQUERENTE: GILBERTO YOSHIEI 

KANASHIRO REQUERIDO: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 

DOS SERVIDORES DE CUIABA/MT Vistos, etc. Relatório dispensado por 

força do disposto no art. 38 da Lei 9.099/95. Extrai-se do termo de 

audiência de conciliação que a parte autora não compareceu à sessão de 

conciliação, embora devidamente intimada É cediço que no sistema dos 

Juizados Especiais o comparecimento pessoal da parte autora à audiência 

é obrigatório, a teor do que dispõe o art. 51 da Lei 9.099/95, de maneira 

que a penalidade para o seu descumprimento é a extinção da ação. O 

Enunciado 20 do FONAJE dos Juizados Especiais Cíveis estabelece que 

“O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A 

pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.”. O Enunciado 01 

da Fazenda Pública estabelece que “Aplicam-se aos Juizados Especiais 

da Fazenda Pública, no que couber, os Enunciados dos Juizados 

Especiais Cíveis” (XXIX Encontro – Bonito/MS). Há, ainda, sanção pela 

contumácia, conforme o convencionado no Enunciado FONAJE 28 no 

sentido de que “Havendo extinção do processo com base no inciso I, do 

art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas.”. Nos 

Juizados Especiais, somente em hipóteses especialíssimas, quais sejam, 

naquelas em que a própria lei confere a possibilidade de dispensa da 

audiência é que o juiz poderá fazê-lo. Não é facultada a ausência do autor 

apenas por presunção de que a parte adversa não vai comparecer ou não 

ira transacionar. Devidamente intimado para o ato processual é dever da 

parte se fazer presente, se não foi previamente dispensada pelo juízo. 

Ante o exposto, face à ausência da parte autora à audiência de 

conciliação JULGA-SE EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, na forma 

do artigo 51, I, da Lei 9099/95 c/c 27 da Lei 12.153/2009 e condena-se a 

parte requerente ao pagamentos das custas processuais, por aplicação 

do Enunciado 28 do FONAJE. P.R.I. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0504122-91.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTINA MARIA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO MAGNO LEITE TEIXEIRA OAB - MT22378/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUCIA HELENA PADILHA DOS SANTOS (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 

0504122-91.2015.8.11.0001 REQUERENTE: VICENTINA MARIA DA COSTA 

REQUERIDO: JUCIA HELENA PADILHA DOS SANTOS, DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER (TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO) C/C 

ANULATÓRIA DE DÉBITOS em desfavor de DEPARTAMENTO ESTADUAL 

DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT e JUCIA HELENA 

PADILHA DOS SANTOS, objetivando seja reconhecida a alienação veículo 

GM CELTA 4P LIFE, ANO 2007, PLACA KAH4162, CHASSI 

9BGRZ48907G238718, RENAVAM 911100130, à segunda requerida e 

“...Seja, ao final, julgada a ação procedente, para o fim de declarar ter a 

propriedade do veículo supramencionado sido transferida a Requerida 

JUCIA HELENA PADILHA DOS SANTOS, desobrigando a Requerente dos 

encargos tributários e multas referentes, desde a data de sua 

transferência (tradição), cabendo assim ao Requerido DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (DETRAN/MT), providenciar 

a regularização dos registros, devendo informar, ainda, à Secretaria de 

Estado de Fazenda que a cobrança do IPVA, possíveis multas e demais 

dívidas referentes ao veículo transferido, aos seus atuais proprietários. E, 

cumulativamente, condenar a requerida, JUCIA HELENA PADILHA DOS 

SANTOS, a título de danos morais, a pagar para a Requerente indenização 

cuja quantia deverá ser arbitrada por Vossa Excelência, a fim de 

compensar os danos por ela sofridos;...”. Citados, os requeridos 

apresentaram contestação, mas o DETRAN não compareceu à audiência 

de conciliação. Passa-se à apreciação. Inobstante o não comparecimento 

do ente público à audiência de conciliação, diante da indisponibilidade do 

interesse público posto em juízo (artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar 

os efeitos da revelia. Afasta-se o pedido de justiça gratuita, pois no 

sistema dos juizados especiais o processo já é gratuito na primeira fase, 

só havendo interesse para o requerimento de gratuidade no momento da 

interposição de recurso inominado, que é a fase na qual o processo 

apresenta a possibilidade de imposição de condenação em custas e 

honorários, o que não é o caso dos autos. Rejeita-se a preliminar de 

ilegitimidade ativa, uma vez que a requerente/arrendatária tem a posse 
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direta do bem, sendo, portanto, parte legítima para discutir os débitos 

perante o DETRAN. De igual modo, afasta-se ilegitimidade passiva da 

requerida JUCIA HELENA, eis que está indicada no DUT como adquirente 

do veículo. Reconhece-se a ilegitimidade passiva do DETRAN em relação 

aos débitos de IPVA. Melhor sorte não lhe assiste no que concerne à 

alegação de ausência de interesse de agir, eis que este exsurge do fato 

da requerente pretender eximir-se do pagamento dos débitos perante o 

requerido DETRAN, alegando alienação do veículo e transferência da 

responsabilidade ao terceiro comprador. Superadas as preliminares, 

passa-se ao mérito. No caso, a requerente almeja além da declaração de 

alienação do bem, regularização do registro e exoneração da 

responsabilidade pelo licenciamento, seguro obrigatório e multas relativas 

ao citado veículo. O Código Brasileiro de Trânsito estabelece que é dever 

do vendedor comunicar a venda do veículo ao órgão de trânsito e do 

proprietário realizar a transferência de propriedade. Acerca das 

incumbências dos contratantes, prescreve o artigo 134 da Lei nº 

9.503/1997: “Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o 

proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do 

Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do 

comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e 

datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas 

penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação....” 

Em análise do dispositivo, conclui-se que o antigo proprietário só se exime 

da responsabilidade sobre o veículo após a comunicação da venda do 

bem junto ao órgão de trânsito. Ainda, vale transcrever o que dispõe o § 

1º do art. 123 da mesma lei: “Art. 123. [...] § 1º No caso de transferência 

de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências 

necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de 

Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências 

deverão ser imediatas.” Assim, a obrigação de fazer a transferência de 

veículo, por expressa previsão legal, é do novo proprietário, que deve 

antes pagar as respectivas taxas e submeter o veículo à vistoria, não 

podendo jamais tal obrigação ser imputada ao DETRAN, sob pena de incidir 

em ilegalidade, de forma que, o pedido consubstancia-se em uma relação 

contratual entre particulares que deve ser resolvida na vara cível comum. 

Da análise do contexto probatório, extrai-se que a requerente não 

comprovou que realizou a comunicação da alienação ao DETRAN, e a 

Autorização de Transferência de Veículo - DUT, juntada no ID. 305773, 

pág. 2, não foi assinada pela arrendatária/proprietária, inviabilizando 

qualquer alteração documental. Ante a informação de “Registro de Baixa 

de Arrendamento Mercantil informado pelo BANCO FINASA BMC S/A em 

02/11/2012 para VICENTINA MARIA DA COSTA TEIXEIRA”, a requerente 

passou a ser a proprietária do veículo, afastando a legitimidade do Banco 

Finasa para assinar o DUT. Após quitar todo o débito com o banco que 

financiou o veículo, o mesmo informou ao sistema, interligado com o 

DETRAN, chamado GRAVAME. No entanto, após o banco dar baixa no 

GRAVAME, a requerente/proprietária do veículo deveria dirigir-se ao 

DETRAN para realizar o serviço de baixa de GRAVAME, emitindo nova 

documentação onde constasse seu nome como proprietária, para só 

então realizar a alienação. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. QUITAÇÃO. 

BAIXA NO GRAVAME. OCORRÊNCIA. DANO MORAL INEXISTENTE 1. 

Segundo o Detran-DF, para que ocorra a desalienação (baixa da alienação 

fiduciária com a retirada da informação de alienação no CRV/CRLV), deve 

haver solicitação do proprietário ou seu representante legal, após a baixa 

do gravame pelo agente financeiro. 2. Indevida indenização por danos 

morais se o banco efetua a baixa do gravame 07 dias após a quitação do 

contrato. 3. Negou-se provimento ao apelo da autora. (TJ-DF - 

20161410065025 DF 0006144-20.2016.8.07.0014. Data de publicação: 

03/07/2018) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO 

DE FINANCIAMENTO DE AUTOMÓVEL. VEÍCULO COM A RESTRIÇÃO DE 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BAIXA DO GRAVAME PELO AGENTE 

FINANCEIRO. OBRIGAÇÃO DO PROPRIETÁRIO EM COMPARECER AO 

ÓRGÃO DE TRÂNSITO PARA A EXPEDIÇÃO DE NOVO DOCUMENTO SEM 

O QUESTIONADO GRAVAME. 1. UMA VEZ COMPROVADA QUE A 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CUMPRIU A SUA OBRIGAÇÃO DE PROCEDER À 

BAIXA DO GRAVAME EXISTENTE SOBRE O VEÍCULO, PERANTE O 

ÓRGÃO DE TRÂNSITO COMPETENTE, NA FORMA DA RESOLUÇÃO 

CONTRAN Nº 320, REJEITA-SE O PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MULTA COM 

O FITO DE COMPELIR O BANCO A APRESENTAR DOCUMENTOS PARA A 

LIBERAÇÃO DA ALIENAÇÃO DO AUTOMÓVEL. 2. ADEMAIS, O PRÓPRIO 

DETRAN/DF ORIENTA EM SEU SÍTIO ELETRÔNICO QUE, PARA A 

LIBERAÇÃO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, NO CADASTRO DO VEÍCULO, O 

PROPRIETÁRIO DEVE COMPARECER AO ÓRGÃO PORTANDO OS SEUS 

DOCUMENTOS PESSOAIS, BEM ASSIM PAGAR TAXA DE SERVIÇO, FATO 

NÃO COMPROVADO NO CASO EM COMENTO. 3. AGRAVO PROVIDO 

PARA, AO CONFIRMAR A DECISÃO LIMINAR, TORNAR SEM EFEITO O R. 

DECISIUM HOSTILIZADO, BEM ASSIM PARA DETERMINAR O REGULAR 

PROSSEGUIMENTO DO FEITO ORIGINÁRIO, SEM A IMPOSIÇÃO DE MULTA 

EM DESFAVOR DO BANCO, NO QUE SE REFERE À OBRIGAÇÃO DE 

APRESENTAR DOCUMENTOS PARA A LIBERAÇÃO DO NOTICIADO 

GRAVAME. (TJ-DF - Agravo de Instrumento AI 115978220098070000 DF 

0011597-82.2009.807.0000. Data de publicação: 13/10/2009). Logo, 

indeferem-se os pedidos formulados na inicial, bem como os alegados 

danos morais, por ausência da comprovação dos requisitos da 

responsabilidade civil, notadamente fato e dano, eis que eventuais 

prejuízos ocorreram unicamente pela inércia da requerente em regularizar 

a baixa de GRAVAME antes da alienação, incumbência esta, que cabe 

unicamente ao proprietário. A par disso, de acordo com o artigo 6º da Lei 

9.099/95, que estabelece que "o juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às 

exigências do bem comum.” E, como o veículo continua em circulação, há 

de se adotar medidas que viabilizem sua regularização na forma 

preceituada pelo CTB. Ademais, deve-se proteger o interesse público de 

se manter a integridade das informações do banco de dados do 

DETRAN/MT sobre a propriedade dos veículos automotores, bem como a 

respectiva responsabilidade decorrente do exercício do direito de 

propriedade nas esferas civil, administrativa e penal. Ou seja, o Juízo não 

pode coadunar com a situação ilegal dos veículos circularem em território 

nacional de forma irregular, sem que se identifiquem seus proprietários de 

fato, haja vista que a ausência de regularização representa risco à 

coletividade. Nesse contexto, impõe-se a adoção de medidas de restrição 

e retirada do bem móvel de circulação até sua efetiva regularização junto 

ao órgão estadual, o que se determina com fundamento no art. 3º da Lei 

nº 12.153/2009. Diante do exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial, EXTINGUE-SE o processo com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, e DETERMINA-SE, no 

exercício do poder geral de cautela judicial, seja expedido mandado de 

busca e apreensão do veículo GM CELTA 4P LIFE, ANO 2007, PLACA 

KAH4162, CHASSI 9BGRZ48907G238718, RENAVAM 911100130, a ser 

cumprido em desfavor de qualquer pessoa que com o objeto se encontre, 

e posterior recolhimento ao pátio do DETRAN/MT até que esteja completa 

sua regularização, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de incidir o 

art. 328, CTB. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante 

o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, 25 

de julho de 2018. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de 

Direito

Comarca de Rondonópolis

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 263, DE 27 DE JULHO DE 201 8

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DE 

RONDONÓPOLIS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 

Portaria N.5/2017, do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do 

Estado e Mato Grosso;

 Considerando o pedido formulado pela Excelentíssim a Senhor a Ju íza de 

Direito da 2ª Vara Criminal, Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni , por 

intermédio do Ofício nº 032-2018-Gab. datado de 20.07.2018 e expediente 

0065157-10.2018, resolve;

Artigo 1º - Nomear a Senhor a Lorena Moraes Terra, portadora da Cédula 

de Identidade RG - 21293074 SSP-MT, cadastrada no CPF 055.958.791-06, 

para exercer o cargo de Assessora de Gabinete I I, a partir da data da 

assinatura do termo de posse e entrada em exercício, que deverá ser 

editado e assinado após a publicação desta.
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 Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004497-92.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FORGHIERI COMERCIO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1004497-92.2016 Ação: Busca e Apreensão Autor: Banco Bradesco S.A. 

Réu: Forghieri Comércio de Veículos e Transportes Ltda. Vistos, etc... 

Analisando os termos do pedido de reconsideração de (id.14090499), não 

verifico nenhum elemento plausível para seu acolhimento, assim, hei por 

bem em manter a decisão de (id.13881514), por seus próprios 

fundamentos. Feitas as baixas de estilo, arquive-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004713-19.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO EDUCACIONAL KHALIL ZAHER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO PAULA DO CANTO JUNIOR OAB - MT0007129A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECI APARECIDO DE OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1004713-19/2017 Ação: Cobrança Autor: Centro Educacional Khalil 

Zaher S/S Ltda. Ré: Valdeci Aparecido de Oliveira. Vistos, etc. Analisando 

os termos do petitório de (fl.54 – correspondência ID 13979245), hei por 

bem em deferir o pedido e, via de consequência, determino a citação da 

parte ré por edital, com fulcro no artigo 256, inciso II e artigo 257, ambos 

do Código de Processo Civil. Prazo do edital é de (30) trinta dias. Por 

corolário, cancelo a audiência designada à (fl.46 – correspondência ID 

13215380). Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, dê-se vista 

à parte autora, para manifestação em (5) cinco dias, após conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara 

Cível.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003350-94.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JAINE ANDRADE FAGUNDES (AUTOR)

ELIENE ANDRADE FAGUNDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DHANDARA ADRYHELLE VILELA DE ALMEIDA OAB - MT21021/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1003350-94/2017 Ação: Cobrança Autora: Jaíne Andrade Fagundes e 

Outra. Ré: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Vistos, etc. 

Considerando os termos do art.331 do Código de Processo Civil, não vejo 

motivos preponderantes para retratação da sentença de (fls.93/95 – 

correspondência ID 10916814), eis que ao ser proferida foram 

observadas as normas atinentes à espécie e, via de consequência, 

determino o cumprimento do §1º do art.331 do CPC, após remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça com nossas homenagens (art.1.013, 

CPC). Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Dr. Luiz Antonio 

Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005524-42.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMILTON DEMETRIO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1005524-42/2018 Ação: Busca e Apreensão Autor: Banco Honda S/A. 

Réu: Amilton Demetrio dos Santos. Vistos, etc. BANCO HONDA S/A, 

pessoa jurídica de direito privado, ingressara neste juízo com a presente 

“Ação de Busca e Apreensão” em desfavor de AMILTON DEMETRIO DOS 

SANTOS, com qualificação nos autos, sobreveio o pedido liminar, 

vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte autora, 

através de seu bastante procurador, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, recolha as custas e taxas judiciais, bem como, comprove seu 

recolhimento nos autos, nos termos do artigo 320 do Código de Processo 

Civil e §2º art. 2º do Provimento nº22/2016-CGJ, sob pena de extinção nos 

moldes dos artigos 321 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil e 

observando-se os Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 

88/2014/CGJ. Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos 

autos, após conclusos. Intimem-se e cumpra-se. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005526-12.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENIO GONCALVES DA ROCHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1005526-12/2018 Ação: Busca e Apreensão Autor: Banco Itaucard S/A. 

Réu: Enio Gonçalves da Rocha. Vistos, etc. BANCO ITAUCARD S/A, 

pessoa jurídica de direito privado, ingressara neste juízo com a presente 

“Ação de Busca e Apreensão” em desfavor ENIO GONÇALVES DA 

ROCHA, com qualificação nos autos, sobreveio o pedido de liminar, 

vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte autora, 

através de seu bastante procurador, para que, no prazo de 15 (quinze 

dias) dias, sob pena de extinção nos moldes dos artigos 321 e 485, inciso 

I, do Código de Processo Civil e observando-se os Provimentos nº 

40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ: a) carreando a notificação 

da parte ré, nos termos do art.320 do CPC e §2º do art. 2º do Decreto-Lei 

nº911/69; b) recolha as custas e taxas judiciárias, bem como, comprove 

seu recolhimento nos autos, nos termos do artigo 320 do Código de 

Processo Civil e §2º do art.2º do Provimento nº22/2016-CGJ. Transcorrido 

o prazo, o que deverá ser certificado nos autos, após conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara 

Cível.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005465-54.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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MARIA DIVINA CABRAL DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALDAIR CAPATTI DE AQUINO OAB - MS2162-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Rogério Barbosa da Silva (REQUERIDO)

MARCIJANE BARBOSA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1005465-54/2018 Ação: Carta Precatória Juízo Deprecante: Coxim – MS 

Autora: Maria Divina Cabral de Morais. Réus: Marcijane Barbosa da Silva e 

Outro. Vistos, etc. MARIA DIVINA CABRAL DE MORAIS, com qualificação 

nos autos, ingressou neste juízo com a presente “Carta Precatória” em 

desfavor de MARCIJANE BARBOSA DA SILVA e ROGÉRIO BARBOSA DA 

SILVA, com qualificação nos autos, vieram-me os autos conclusos. D E C I 

D O: Intime-se a parte autora, através de seu bastante procurador, para 

que, no prazo de 15 (quinze dias) dias, emende a inicial da presente Carta 

Precatória e seu aditamento, carreando aos autos, sob pena de devolução 

sem cumprimento: a) recolhendo as custas e taxas judiciárias, nos termos 

do artigo 320 do Código de Processo Civil e §2º do art.2º do Provimento 

nº22/2016-CGJ; b) observando-se, ainda, se a presente Carta Precatória 

cumpre os termos do Ofício Circular nº072/2018/ADM. Oficie-se o juízo 

deprecante. Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos autos, 

após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005541-78.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GEISIANE PIMENTEL DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANOEL MARCOS GARCIA OAB - MT23548/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1005541-78/2018 Ação: Cobrança de Seguro Obrigatório Autor 

Geisiane Pimentel dos Santos. Ré: Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT S/A. Vistos, etc. GEISIANE PIMENTEL DOS SANTOS, com 

qualificação nos autos, ingressou neste juízo com a presente “Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório” em desfavor de SEGURADORA LÍDER 

DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, pessoa jurídica de direito, 

sobreveio o pedido de assistência judiciária, vindo-me os autos conclusos. 

D E C I D O: Intime-se a parte autora, através de seu bastante procurador, 

para no prazo de 15 (quinze) dias emendar a inicial, a) documentação 

(atualizada) comprobatória da necessidade de assistência judiciária (IR, 

holerite e afins) e; b) carreando o documento indispensável à propositura 

da demanda (especificamente o comprovante de endereço no qual a 

autora figure como titular ou, sendo em nome de terceiro, que o mesmo 

venha acompanhado de declaração de residência), em observação ao 

disposto no artigo 320 do Código de Processo Civil, sob pena de extinção 

do feito nos moldes do artigo 485, incisos I e IV, do CPC e observando-se 

os Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ. 

Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos autos, após 

conclusos. Intime-se e cumpra-se. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 

1ª Vara Cível

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005498-44.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE DOS SANTOS GOMES GIL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT24727/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1005498-44/2018 Ação: Cobrança de Seguro Obrigatório Autora: 

Denise dos Santos Gomes Gil. Ré: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. 

Vistos, etc. DENISE DOS SANTOS GOMES GIL, com qualificação nos 

autos, ingressou neste juízo com a presente “Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório” em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS, pessoa jurídica de direito, sobreveio o pedido de assistência 

judiciária, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte 

autora, através de seu bastante procurador, para no prazo de 15 (quinze) 

dias emendar a inicial, a) acostando aos autos cópia do laudo pericial 

comprobatório da lesão alegada; b) carreando o documento indispensável 

à propositura da demanda (especificamente o comprovante de endereço 

no qual a autora figure como titular ou, sendo em nome de terceiro, que o 

mesmo venha acompanhado de declaração de residência), em 

observação ao disposto no artigo 320 do Código de Processo Civil, sob 

pena de extinção do feito nos moldes do artigo 485, incisos I e IV, do CPC 

e observando-se os Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 

88/2014/CGJ. Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos 

autos, após conclusos. Intime-se e cumpra-se. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005462-02.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LIBERTY SEGUROS S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIANE MENCHON MOURA ENDLICH OAB - PR23114 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BERNARDES LIMA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1005462-02/2018 Ação: Ressarcimento de Danos Autora: Liberty 

Seguros S/A. Réu: João Bernardes Lima. Vistos, etc. LIBERTY SEGUROS 

S/A, pessoa jurídica de direito privado, ingressara neste juízo com a 

presente “Ação de Ressarcimento de Danos” em desfavor de JOÃO 

BERNARDES LIMA, com qualificação nos autos, sobreveio o pedido de 

citação, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte 

autora, através de seu bastante procurador, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, a) recolha as custas e taxas judiciais, bem como, comprove 

seu recolhimento nos autos, nos termos do artigo 320 do Código de 

Processo Civil e §2º art. 2º do Provimento nº22/2016-CGJ; b) carreie aos 

autos os documentos de (fls.23/26 – correspondência ID 14179028) 

legíveis, eis que os constantes nos autos não o são, nos termos do artigo 

320 do Código de Processo Civil, sob pena de extinção nos moldes dos 

artigos 321 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil e observando-se 

os Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ. 

Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos autos, após 

conclusos. Intimem-se e cumpra-se. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito 

da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005472-46.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL FERREIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILIA MESQUITA MIRANDA OAB - MT23263/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUBE DE BENEFICIOS, PRODUTOS, SERVICOS E VANTAGENS DOS 

PROPRIETARIOS DE VEICULOS AUTOMOTORES DO BRASIL - SEGTRUCK 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1005472-46/2018 Ação: Reparação de Danos Materiais e Morais Autor: 

Daniel Ferreira Lima. Réu: Clube de Benefícios, Produtos, Serviços e 

Vantagens dos Propritários de Veículos Automotores do Brasil – 

SEGTRUCK. Vistos, etc. DANIEL FERREIRA LIMA, com qualificação nos 

autos, ingressara neste juízo com a presente “Ação de Reparação de 
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Danos Materiais e Morais” em desfavor CLUBE DE BENEFÍCIOS, 

PRODUTOS, SERVIÇOS E VANTAGENS DOS PROPRITÁRIOS DE 

VEÍCULOS AUTOMOTORES DO BRASIL – SEGTRUCK, pessoa jurídica de 

direito privado, sobreveio o pedido de assistência judiciária, vindo-me os 

autos conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte autora, através de seu 

bastante procurador, para no prazo de 15 (quinze) dias emendar a inicial, 

a) acostando aos autos documentação comprobatória da necessidade de 

assistência judiciária (IR, holerite e afins), cumprindo integralmente o 

disposto no artigo 320 do Código de Processo Civil, b) carreando aos 

autos de (fls.36/37 – correspondência ID 14181807), eis que apócrifos, 

conforme o art. 320, CPC, sob pena de extinção nos moldes dos artigos 

321 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil e observando-se os 

Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ. 

Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos autos, após 

conclusos. Intimem-se e cumpra-se. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito 

da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1005575-53.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELIZABETH GUERRA DE OLIVEIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO OAB - MT0019045A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1005575-53/2018 Ação: Liquidação de Sentença Autora: Maria Elizabeth 

Guerra de Oliveira Santos. Ré: Ympactus Comercial Ltda. Vistos, etc. 

MARIA ELIZABETH GUERRA DE OLIVEIRA SANTOS, com qualificação nos 

autos, ingressara neste juízo com a presente “Ação de Liquidação de 

Sentença” em desfavor YMPACTUS COMERCIAL LTDA, pessoa jurídica de 

direito privado, sobreveio o pedido de assistência judiciária, vindo-me os 

autos conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte autora, através de seu 

bastante procurador, para no prazo de 15 (quinze) dias emendar a inicial, 

acostando aos autos documentação comprobatória da necessidade de 

assistência judiciária (IR, holerite e afins), eis que o documento de (fl.28 – 

correspondência ID 14242519) é insuficiente a cognição deste magistrado, 

cumprindo integralmente o disposto no artigo 320 do Código de Processo 

Civil, sob pena de extinção nos moldes dos artigos 321 e 485, inciso I, do 

Código de Processo Civil e observando-se os Provimentos nº 

40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ. Transcorrido o prazo, o 

que deverá ser certificado nos autos, após conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005589-37.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

THERMOFRIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO PEGORARO OAB - MS21809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO NACIONAL DE APOIO AOS TRANSPORTADORES DE 

CARGAS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1005589-37/2018 Ação: Monitória Autora: Thermofrio Indústria e 

Comércio Ltda – EPP. Ré: Associação Nacional de Apoio aos 

Transportadores de Cargas – ANATRAN. Vistos, etc. THERMOFRIO 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA – EPP, pessoa jurídica de direito privado, 

ingressara neste juízo com a presente “Ação Monitória” em desfavor de 

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE APOIO AOS TRANSPORTADORES DE 

CARGAS – ANATRAN, pessoa jurídica de direito privado, sobreveio o 

pedido de citação, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Intime-se a 

parte autora, através de seu bastante procurador, para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, a) recolha as custas e taxas judiciais, bem como, 

comprove seu recolhimento nos autos, nos termos do artigo 320 do Código 

de Processo Civil e §2º art. 2º do Provimento nº22/2016-CGJ; b) carreie 

aos autos os documentos de (fl.46 e fls.50/52 – correspondência ID 

14250568 e ID 14250602) legíveis, eis que os constantes nos autos 

encontram-se em branco, nos termos do artigo 320 do Código de 

Processo Civil, sob pena de extinção nos moldes dos artigos 321 e 485, 

inciso I, do Código de Processo Civil e observando-se os Provimentos nº 

40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ. Transcorrido o prazo, o 

que deverá ser certificado nos autos, após conclusos. Intimem-se e 

cumpra-se. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005615-35.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIERES TONIATO DE MORAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1005615-35/2018 Ação: Busca e Apreensão Autor: Aymoré Crédito, 

Financiamento e Investimento S/A. Réu: Tieres Toniato de Moraes. Vistos, 

etc. AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, pessoa 

jurídica de direito privado, ingressara neste juízo com a presente “Ação de 

Busca e Apreensão” em desfavor de TIERES TONIATO DE MORAES, com 

qualificação nos autos, sobreveio o pedido liminar, vindo-me os autos 

conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte autora, através de seu bastante 

procurador, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, recolha as custas e 

taxas judiciais, bem como, comprove seu recolhimento nos autos, nos 

termos do artigo 320 do Código de Processo Civil e §2º art. 2º do 

Provimento nº22/2016-CGJ, sob pena de extinção nos moldes dos artigos 

321 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil e observando-se os 

Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ. 

Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos autos, após 

conclusos. Intimem-se e cumpra-se. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito 

da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005602-36.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA REGINA CARDENAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA DOS ANJOS VIEIRA OAB - MT25294/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1005602-36/2018 Ação: Cobrança de Seguro Obrigatório Autora: 

Angela Regina Cardenas. Ré: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A. Vistos, etc. ANGELA REGINA CARDENAS, com qualificação 

nos autos, ingressou neste juízo com a presente “Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório” em desfavor de SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, pessoa jurídica de direito, 

sobreveio o pedido de assistência judiciária, vindo-me os autos conclusos. 

D E C I D O: Intime-se a parte autora, através de seu bastante procurador, 

para no prazo de 15 (quinze) dias emendar a inicial, sob pena de extinção 

do feito nos moldes do artigo 485, incisos I e IV, do CPC e observando-se 

os Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ: a) 

acostando aos autos cópia do laudo pericial comprobatório da lesão 

alegada; b) documentação comprobatória da necessidade de assistência 

judiciária (IR, holerite e afins); c) carreando o documento indispensável à 

propositura da demanda (especificamente o comprovante de endereço no 

qual a autora figure como titular ou, sendo em nome de terceiro, que o 

mesmo venha acompanhado de declaração de residência), em 

observação ao disposto no artigo 320 do Código de Processo Civil. 

Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos autos, após 

conclusos. Intime-se e cumpra-se. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 

1ª Vara Cível
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005681-15.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WALAS LUIZ DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNNA LUIZA QUEIROZ MOLATO OAB - MT0018396A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1005681-15/2018 Ação: Cobrança de Seguro Obrigatório Autor: Walas 

Luiz da Silva. Ré: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT 

S/A. Vistos, etc. WALAS LUIZ DA SILVA, com qualificação nos autos, 

ingressou neste juízo com a presente “Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório” em desfavor de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A, pessoa jurídica de direito, sobreveio o pedido de 

assistência judiciária, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Intime-se 

a parte autora, através de seu bastante procurador, para no prazo de 15 

(quinze) dias emendar a inicial, sob pena de extinção do feito nos moldes 

do artigo 485, incisos I e IV, do CPC e observando-se os Provimentos nº 

40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ: a) documentação 

comprobatória da necessidade de assistência judiciária (IR, holerite e 

afins); b) carreando o documento indispensável à propositura da demanda 

(especificamente o comprovante de endereço no qual a autora figure 

como titular ou, sendo em nome de terceiro, que o mesmo venha 

acompanhado de declaração de residência), em observação ao disposto 

no artigo 320 do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo, o que 

deverá ser certificado nos autos, após conclusos. Intime-se e cumpra-se. 

Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005726-19.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCINA SOUZA SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO JOSE CANEVAZZI DA SILVA OAB - MT23244/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1005726-19/2018 Ação: Revisional de Contrato de Consórcio Autora: 

Francina Souza Santana. Ré: Rodobens Administradora de Consórcios 

Ltda. Vistos, etc. FRANCINA SOUZA SANTANA, com qualificação nos 

autos, ingressara neste juízo com a presente “Ação Revisional de 

Contrato de Consórcio” em desfavor RODOBENS ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, sobreveio o pedido 

de assistência judiciária, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: 

Intime-se a parte autora, através de seu bastante procurador, para no 

prazo de 15 (quinze) dias emendar a inicial, acostando aos autos 

documentação comprobatória da necessidade de assistência judiciária (IR, 

holerite e afins), eis que o documento de (fl.20 – correspondência ID 

14325733) é insuficiente a cognição deste magistrado, cumprindo 

integralmente o disposto no artigo 320 do Código de Processo Civil, sob 

pena de extinção nos moldes dos artigos 321 e 485, inciso I, do Código de 

Processo Civil e observando-se os Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 

80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ. Transcorrido o prazo, o que deverá ser 

certificado nos autos, após conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005742-70.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA DA COSTA BARBOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT24727/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1005742-70/2018 Ação: Cobrança de Seguro Obrigatório Autora: Emilly 

Sophia da Costa Casilio. Ré: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Vistos, 

etc. EMILLY SOPHIA DA COSTA CASILIO, menor impúbere, neste ato 

representada pela sua genitora, FABIANA DA COSTA BARBOSA, 

ingressou neste juízo com a presente “Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório” em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 

pessoa jurídica de direito, sobreveio o pedido de assistência judiciária, 

vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte autora, 

através de seu bastante procurador, para no prazo de 15 (quinze) dias 

emendar a inicial, a) acostando aos autos cópia do laudo pericial 

comprobatório da lesão alegada; b) carreando o documento indispensável 

à propositura da demanda (especificamente o comprovante de endereço 

no qual a autora figure como titular ou, sendo em nome de terceiro, que o 

mesmo venha acompanhado de declaração de residência), em 

observação ao disposto no artigo 320 do Código de Processo Civil, sob 

pena de extinção do feito nos moldes do artigo 485, incisos I e IV, do CPC 

e observando-se os Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 

88/2014/CGJ. Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos 

autos, após conclusos. Intime-se e cumpra-se. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1005755-69.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAYRA HANNE BEFFART (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLEN MARCIA NUNIS DE CASTRO OAB - MT14267/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VICENTE BATISTA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1005755-69/2018 Ação: Execução Exequente: Layra Hanne Beffart. 

Executado: Vicente Batista de Oliveira. Vistos, etc. LAYRA HANNE 

BEFFART, com qualificação nos autos, ingressou neste juízo com a 

presente “Ação de Execução” em desfavor de VICENTE BATISTA DE 

OLIVEIRA, com qualificação nos autos, sobreveio o pedido de citação, 

vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte exequente, 

através de seu bastante procurador, para que, no prazo de 15 (quinze 

dias) dias, manifeste-se acerca da litispendência com o feito executivo de 

nº10882-15.2012.811.0003, Código: 715589, também em trâmite nesta 

Vara, conforme documentos de (fl.30 – correspondência ID 14323014, 

fl.08), nos termos do §3º, art.337, do Código de Processo Civil, sob pena 

de extinção. Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos autos, 

após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005774-75.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID WENER ALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO FIALHO JUNIOR OAB - MT17524/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JANAINA MELISSA TEIXEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1005774-75/2018 Ação: Monitória Autores: David Wener Alves da Silva 

e Outra. Ré: Janaína Melissa Teixeira. Vistos, etc. DAVID WENER ALVES 

DA SILVA e MARCELA OLIVEIRA DE SOUZA, com qualificação nos autos, 

ingressara neste juízo com a presente “Ação Monitória” em desfavor 

JANAÍNA MELISSA TEIXEIRA, com qualificação nos autos, sobreveio o 

pedido de assistência judiciária, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: 

Intime-se a parte autora, através de seu bastante procurador, para no 
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prazo de 15 (quinze) dias emendar a inicial, acostando aos autos 

documentação comprobatória da necessidade de assistência judiciária (IR, 

holerite e afins), cumprindo integralmente o disposto no artigo 320 do 

Código de Processo Civil, sob pena de extinção nos moldes dos artigos 

321 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil e observando-se os 

Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ. 

Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos autos, após 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 

1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005788-59.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS CIDALIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1005788-59/2018 Ação: Busca e Apreensão Autor: Banco Pan S/A. 

Réu: Antonio Carlos Cidalio. Vistos, etc. BANCO PAN S/A, pessoa jurídica 

de direito privado, ingressara neste juízo com a presente “Ação de Busca 

e Apreensão” em desfavor de ANTONIO CARLOS CIDALIO, com 

qualificação nos autos, sobreveio o pedido liminar, vindo-me os autos 

conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte autora, através de seu bastante 

procurador, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, recolha as custas e 

taxas judiciais, bem como, comprove seu recolhimento nos autos, nos 

termos do artigo 320 do Código de Processo Civil e §2º art. 2º do 

Provimento nº22/2016-CGJ, sob pena de extinção nos moldes dos artigos 

321 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil e observando-se os 

Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ. 

Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos autos, após 

conclusos. Intimem-se e cumpra-se. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito 

da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005794-66.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ARI BRAZ DE MELO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA OAB - MT0007387A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1005794-66/2018 Ação: Revisional de Contrato Autor: Ari Braz de Melo. 

Ré: Bradesco Financiamentos S/A. Vistos, etc. ARI BRAZ DE MELO, com 

qualificação nos autos, ingressou neste juízo com a presente “Ação de 

Revisional de Contrato” em desfavor de BRADESCO FINANCIAMENTOS 

S/A, pessoa jurídica de direito privado, sobreveio o pedido de tutela 

provisória de urgência, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: 

Intime-se a parte autora, através de seu bastante procurador, para que, 

no prazo de 15 (quinze dias) dias, emende a inicial, carreando aos autos 

os documentos de (fls.17/48 – correspondência ID 14368147 a ID 

14370251), eis que completamente ilegível, cumprindo integralmente o 

disposto no artigos 320 do Código de Processo Civil, sob pena de extinção 

nos moldes dos artigos 321 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos autos, após 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 

1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005813-72.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO PRATA DE CARVALHO (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1005813-72/2018 Ação: Monitória Autor: Banco do Brasil S/A. Réu: José 

Roberto Prata de Carvalho. Vistos, etc. BANCO DO BRASIL S/A, 

sociedade de economia mista, ingressara neste juízo com a presente 

“Ação Monitória” em desfavor de JOSÉ ROBERTO PRATA DE CARVALHO, 

com qualificação nos autos, sobreveio o pedido citação, vindo-me os 

autos conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte autora, através de seu 

bastante procurador, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, recolha as 

custas e taxas judiciais, bem como, comprove seu recolhimento nos autos, 

nos termos do artigo 320 do Código de Processo Civil e §2º art. 2º do 

Provimento nº22/2016-CGJ, sob pena de extinção nos moldes dos artigos 

321 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil e observando-se os 

Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ. 

Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos autos, após 

conclusos. Intimem-se e cumpra-se. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito 

da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005824-04.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WALCLEIDE PEREIRA BARRETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA SOLANGE DE ALMEIDA MORAES OAB - MT14334/B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER TADEU ESTEVES LIMA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1005824-04/2018 Ação: Reparação de Danos Materiais, Morais e 

Estéticos Autora: Walcleide Pereira Barreto. Réu: Wagner Tadeu Esteves 

Lima. Vistos, etc. WALCLEIDE PEREIRA BARRETO, com qualificação nos 

autos, ingressara neste juízo com a presente “Ação de Reparação de 

Danos Materiais, Morais e Estéticos” em desfavor WAGNER TADEU 

ESTEVES LIMA, com qualificação nos autos, sobreveio o pedido de 

assistência judiciária, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Intime-se 

a parte autora, através de seu bastante procurador, para no prazo de 15 

(quinze) dias emendar a inicial, acostando aos autos documentação 

comprobatória da necessidade de assistência judiciária (IR, holerite e 

afins), cumprindo integralmente o disposto no artigo 320 do Código de 

Processo Civil, sob pena de extinção nos moldes dos artigos 321 e 485, 

inciso I, do Código de Processo Civil e observando-se os Provimentos nº 

40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ. Transcorrido o prazo, o 

que deverá ser certificado nos autos, após conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005833-63.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS ALVES DE QUEIROZ - ME (RÉU)

THALES LUIZ NUNES QUEIROZ (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1005833-63/2018 Ação: Monitória Autor: Banco do Brasil S/A. Réus: 

Luiz Carlos Alves de Queiroz e Outro. Vistos, etc. BANCO DO BRASIL 

S/A, sociedade de economia mista, ingressara neste juízo com a presente 

“Ação Monitória” em desfavor de LUIZ CARLOS ALVES DE QUEIROZ e 

THALES LUIZ NUNES QUEIROZ, com qualificação nos autos, sobreveio o 
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pedido citação, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Intime-se a 

parte autora, através de seu bastante procurador, para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, recolha as custas e taxas judiciais, bem como, comprove 

seu recolhimento nos autos, nos termos do artigo 320 do Código de 

Processo Civil e §2º art. 2º do Provimento nº22/2016-CGJ, sob pena de 

extinção nos moldes dos artigos 321 e 485, inciso I, do Código de 

Processo Civil e observando-se os Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 

80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ. Transcorrido o prazo, o que deverá ser 

certificado nos autos, após conclusos. Intimem-se e cumpra-se. Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005861-31.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GEERSTON NORBERTO COBLINSKI (RÉU)

R. BALKE & BALKE LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1005861-31/2018 Ação: Monitória Autor: Banco Bradesco S/A. Réus: R. 

Balke & Balke Ltda ME e Outro. Vistos, etc. BANCO BRADESCO S/A, 

pessoa jurídica de direito privado, ingressara neste juízo com a presente 

“Ação Monitória” em desfavor de R. BALKE & BALKE LTDA ME, pessoa 

jurídica de direito privado e, GEERSTON NOBERTO COBLINSKI, com 

qualificação nos autos, sobreveio o pedido citação, vindo-me os autos 

conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte autora, através de seu bastante 

procurador, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, recolha as custas e 

taxas judiciais, bem como, comprove seu recolhimento nos autos, nos 

termos do artigo 320 do Código de Processo Civil e §2º art. 2º do 

Provimento nº22/2016-CGJ, sob pena de extinção nos moldes dos artigos 

321 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil e observando-se os 

Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ. 

Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos autos, após 

conclusos. Intimem-se e cumpra-se. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito 

da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005857-91.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIS DE SOUZA ANASTACIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1005857-91/2018 Ação: Carta Precatória Juízo Deprecante: Tangará da 

Serra – MT Autor: Banco do Brasil S/A. Réu: André Luis de Souza 

Anastacio. Vistos, etc. BANCO DO BRASIL S/A, sociedade de economia 

mista, ingressou neste juízo com a presente “Carta Precatória” em 

desfavor de ANDRÉ LUIS DE SOUZA ANASTACIO, com qualificação nos 

autos, vieram-me os autos conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte 

autora, através de seu bastante procurador, para que, no prazo de 15 

(quinze dias) dias, emende a inicial da presente Carta Precatória e seu 

aditamento, carreando aos autos, sob pena de devolução sem 

cumprimento: a) recolhendo as custas e taxas judiciárias, nos termos do 

artigo 320 do Código de Processo Civil e §2º do art.2º do Provimento 

nº22/2016-CGJ; b) observando-se, ainda, se a presente Carta Precatória 

cumpre os termos do Ofício Circular nº072/2018/ADM. Oficie-se o juízo 

deprecante. Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos autos, 

após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004020-35.2017.8.11.0003

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:

MARCELO SCALEZ (EXECUTADO)

MARCOS ANTONIO SCALEZ (EXECUTADO)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte exequente para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifestar sobre o decurso de prazo de citação dos 

executados.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007827-63.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADALBERTO J. BENEZ - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR OAB - MT0008872S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE JOÃO BATISTA FERREIRA BORGES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALDIR DE ALMEIDA MUCHAGATA OAB - 021.943.419-00 

(REPRESENTANTE)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte exequente para, no prazo de 5 

(cinco) dias, comprovar o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 881253 Nr: 10683-17.2017.811.0003

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA MOREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO MORAES - OAB:4732/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DECIO CRISTIANO PIATO - 

OAB:MT/7.172, DUILIO PIATO JUNIOR - OAB:OAB/MT3719, FABIANO 

JOAQUIM QUINEBRE - OAB:12196

 Do advogado da parte autora para, no prazo legal, apresentar 

Impugnação à Contestação de fls. 167/251.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 778681 Nr: 5648-47.2015.811.0003

 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: CHUBB DO BRASIL CIA DE SEGUROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES MONIQUE LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE 

ALMEIDA SANTOS - OAB:39277, RAQUEL DE FARIA GIANELLI - 

OAB:OAB/MT 15820

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEIRY ANTONIO DA SILVA 

AVILA - OAB:MS/6.090, JULIO CARLOS COSTA SERRA - OAB:23351/O 

- MT

 Do advogado da parte autora para, no prazo legal, apresentar 

Contrarrazões ao Recurso de Apelação de fl. 306/317.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 890791 Nr: 2070-71.2018.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL PARAGOMINENSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRONEGOCIOS NACIONAL COMERCIO DE 

PRODUTOS AGRICOLAS LTDA ME, MARCOS ANTONIO DA COSTA, 

GRACIELA METELLO DE OLIVEIRA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANPAOLO ZAMBIAZI BERTOL 

ROCHA - OAB:368.438/SP
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo Judicial Eletrônico nº2070-71/2018

Ação: Carta Precatória

Juízo Deprecante: Segunda Vara Cível e Empresarial da Comarca de 

Paragominas – PA

Autor: Cooperativa Agroindustrial Paragominense.

Réus: Agronegócios Nacional Comércio de Produtos Agrícolas Ltda ME e 

Outros.

Vistos, etc.

COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL PARAGOMINENSE, pessoa jurídica de 

direito privado, ingressou neste juízo com a presente “Carta Precatória” em 

desfavor de AGRONEGÓCIOS NACIONAL COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGRÍCOLAS LTDA ME , pessoa de direito privado e, MARCOS ANTONIO 

COSTA e GRACIELA METELLO DE OLIVEIRA COSTA, com qualificação 

nos autos, vieram-me os autos conclusos.

D E C I D O:

Intime-se a parte autora, através de seu bastante procurador, para que, 

no prazo de 15 (quinze dias) dias, emende a inicial da presente Carta 

Precatória carreando aos autos a) cópia da petição que requerera a 

expedição de Carta Precatória; b) cópia da decisão do processo 

nº0008095-42.2017.814.0039, a qual deferira a expedição da presente 

carta precatória, bem como, a que deferira a amplitude de seus atos 

(decisão/despacho de citação); c) acoste aos autos petição de 

distribuição de Carta Precatória, a qual deverá estar devidamente 

acompanhada do mandato procuratório, conforme determinam os artigos 

260, II, §1º, e, 320 do Código de Processo Civil, d) observando-se, ainda, 

se a presente Carta Precatória cumpre os termos do Ofício Circular 

nº072/2018/ADM, sob pena de devolução sem cumprimento.

Oficie-se o juízo deprecante.

Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos autos, após 

conclusos.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Roo-MT., 23 de março de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004711-15.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JHULLYO CESAR DA SILVA DIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DHANDARA ADRYHELLE VILELA DE ALMEIDA OAB - MT21021/O 

(ADVOGADO)

WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA OAB - 036.005.781-03 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1004711-15/2018 Ação: Cobrança de Seguro Obrigatório Autor: Jhullyo 

Cesar da Silva Dias. Ré: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Vistos, etc. 

JHULLYO CESAR DA SILVA DIAS, com qualificação nos autos, via seu 

bastante procurador, ingressou neste juízo com a presente “Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório” em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito privado, pleiteando 

assistência judiciária, vindo os autos conclusos. D E C I D O: 

Primeiramente, acolho emenda inicial de (fls.68/75 – correspondência ID 

1498383 a ID 14198479). Considerando os documentos de (fl.24 e 

fls.29/31 – correspondência ID 13860083 e ID 13860151), hei por bem em 

deferir os benefícios da Justiça Gratuita (art. 98, NCPC). Considerando o 

fato de que a presente ação versa sobre cobrança de seguro obrigatório 

em decorrência de acidente de veículo automotor e, ciente de que é de 

conhecimento público que a seguradora que integra o polo passivo, neste 

tipo de ação, costumeiramente entabula acordo, somente, após a 

produção de prova pericial, hei por bem não designar a audiência de 

conciliação prevista no artigo 344 do Código de Processo Civil e o faço 

com fulcro no artigo 139, incisos II, V e VI do Código de Processo Civil. 

Cite-se, observando-se os termos dos artigos 246, I, e, 334, §5º, §8º e 

§9º, do Novo Código de Processo Civil. Constem no mandado as 

advertências dos artigos 335 e 344 ambos do Novo Código de Processo 

Civil. Ofertada a contestação, certifique-se a tempestividade e vista dos 

autos à parte autora para impugnar, querendo, após conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001889-87.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALISSON FLAVIO AMPOLINI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA AMPOLINI MASTELARO OAB - MT8995/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1001889-87.2017 Ação: Execução de Sentença Exequente: Alisson Flávio 

Ampolini. Executada: Claro S.A. Vistos, etc... Inicialmente, determino à 

senhora Gestora que cumpra integralmente a decisão de (id.13222937, 

pág. 2). Diante da divergência das partes com relação aos valores a 

serem recebidos pelo exequente (id.13562820; id.13562822; id.13904100) 

e (fl.13952760), hei por bem em determinar a remessa dos autos à 

Contadora Judicial, para confecção de cálculo atualizado do débito, em 

consonância com a sentença de (id.9175493) e o v. acórdão de 

(id.12129998), decotando-se as importâncias depositadas no 

(id.12130020 – data 05.03.2018 e id.13562820 – data 06.06.2018) e, em 

havendo saldo, deverá ser computada a multa e os honorários fixados na 

decisão de (id.13222937). Por fim, cumprida a determinação supra, dê-se 

vista às partes, para manifestação em (10) dez dias, após conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara 

Cível.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004351-80.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO VITOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. BALKE & BALKE LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CHRISTIAN CONDE OAB - 143.353.158-56 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1004351-80/2018 Ação: Execução de Título Extrajudicial Exequente: 

Maurício Vitror. Executado: R Balke & Balke Ltda ME (Cconde 

Supermercados Ltda – Super Mais Supermercado). Vistos etc. MAURÍCIO 

VITOR, com qualificação nos autos, ingressara neste juízo com a presente 

“Ação de Execução de Título Extrajudicial” em desfavor de R BALKE & 

BALKE LTDA ME (CCONDE SUPERMERCADOS LTDA – SUPER MAIS 

SUPERMERCADO), pessoa jurídica de direito privado, sobreveio o pedido 

tutela provisória de urgência (arresto), vindo-me os autos conclusos. 

Trata-se de ação de execução com pedido de tutela provisória de 

urgência de natureza cautelar objetivando o arresto da importância de 

R$86.084,90 (oitenta e seis mil, oitenta e quatro reais e noventa centavos) 

preferencialmente em dinheiro e, sucessivamente, em mercadoria, 

conforme item ‘III’ de (fls.24/25 – correspondência ID 13689004, fls.21/22). 

D E C I D O: Considerando os documentos de (fl.55 e fls.71/94 – 

correspondência ID 13689096 e ID 13887385/13887391), hei por bem em 

deferir os benefícios da Justiça Gratuita (art. 98, CPC). A ação manejada 

pelo exequente é tutela provisória de urência de natureza cautelar com 

caráter antecedente, assim, para que possa obter a tutela cautelar, no 
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entanto, é preciso que comprove a existência da plausibilidade do direito 

por ela afirmado - fumus boni iuris - e a irreparabilidade ou difícil reparação 

desse direito - periculum in mora - caso se tenha de aguardar o trâmite 

normal do processo e, no caso em pauta, vê-se que os requisitos exigidos 

à espécie não se fazem presentes. Por outro lado, conforme se 

depreende da ação proposta pela parte exequente, nota-se com 

segurança que os elementos carreados ao ventre dos autos não 

convencem o espírito do julgador do fato que se propõe, eis que não 

comprovara nos autos que a parte executada encontra-se dilapidando seu 

patrimônio, bem como, não prestara caução o que garantia o juízo e 

evitaria a irreversibilidade da medida (art.300, §3º, CPC). E nesse sentido, 

é a jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA CAUTELAR DE 

ARRESTO. LIMINAR INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. 

ARTIGOS 813 E 814 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO 

MANTIDA. Para que a parte possa obter a tutela cautelar é preciso que 

comprove a existência da plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus 

boni iuris) e a irreparabilidade ou difícil reparação desse direito (periculum 

in mora).Assim, a cautela visa assegurar a eficácia do processo de 

conhecimento ou do processo de execução.Todavia, no caso em análise, 

ainda que o agravante tenha, em princípio, comprovado a dívida alegada, 

não demonstrou qualquer das situações previstas no art. 813 do Código 

de Processo Civil.Agravo de instrumento não provido.” (AI nº11491931 PR 

1149193-1 TJ/PR, 15ª Câmara Cível, Publicação:12/03/2014, Relator: Des. 

Jucimar Novochadlo) “PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

CAUTELAR INOMINADA - LIMINAR - INDISPONIBILIDADE - BEM IMÓVEL - 

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - IMPOSSIBILIDADE. Não evidenciados os 

requisitos insculpidos nos arts. 813 e 814 do CPC, indispensáveis para a 

concessão da medida liminar de arresto, a manutenção da decisão que 

indeferiu a indisponibilidade de bens imóveis sobressai de rigor e não atrai 

qualquer censura.” (AI 10000150615607001 MG, Relator: Des. Dr. 

Saldanha Fonseca, Data do Julgamento: 15.12.2015, 12ª Câmara Cível, 

Data da Publicação: 18.01.2016) Assim, como frisado anteriormente, o 

pedido liminar formulado pela parte exequente, não deve à evidência dos 

elementos carreados ao ventre do feito, ser atendido, posto que ausentes 

requisitos legais para tanto. Por tais considerações, hei por bem em 

indeferir a liminar suplicada na inicial. Cite-se a parte executada, para que 

no prazo de (03) três dias, a contar da citação, efetue o pagamento da 

dívida. (art.829, da Lei nº 13.105/15) Com amparo no artigo 827 da Lei 

nº13.105/15, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento); e, 

no caso de integral pagamento no prazo de (03) três dias, o valor dos 

honorários será reduzido pela metade (§1º, art. 827, da Lei nº 13.105/15) 

Não efetuado o pagamento, no prazo supra mencionado, o Oficial de 

Justiça procederá de imediato à penhora de bens e sua avaliação. (art. 

829, §1º, da Lei nº 13.105/15) Formalizada a penhora por qualquer dos 

meios legais, dela será imediatamente intimado o executado: ao advogado 

do executado e/ou pessoalmente, na forma dos §§1º, 2º e 3º, do art. 841, 

da Lei nº 13.105/15. Recaindo a penhora em bens imóveis, intime-se 

também o cônjuge do executado. (art. 842 da Lei nº 13.105/15) 

Cientifique-se o executado para que, querendo, ofereça embargos no 

prazo de (15) quinze dias, contando-se da data da juntada aos autos do 

mandado de citação. (art. 915 da Lei nº 13.105/15). Expeça-se o 

necessário. Intime-se. Cumpra-se. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 

1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1005573-83.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRASWEY S A INDUSTRIA E COMERCIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERNANDES GERIBELLO OAB - SP211763 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RUBENS FLORES AMORIM FILHO (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1005573-83/2018 Ação: Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança 

de Aluguéis Autora: Braswey S/A Indústria e Comércio. Réu: Rubens 

Flores Amorim Filho. Vistos, etc. BRASWEY S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO, 

pessoa jurídica de direito privado, via seu bastante procurador, ingressou 

neste juízo com a presente “Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c 

Cobrança de Aluguéis” em desfavor de RUBENS FLORES AMORIM FILHO, 

com qualificação nos autos, sobreveio o pedido liminar, vindo-me os 

conclusos. D E C I D O: Analisando o pedido de antecipação da tutela, a lei 

8245/1991, com suas recentes atualizações, aduz que: “art. 59 – Com as 

modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão rito 

ordinário”. § 1º - Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, 

independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada 

a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que 

tiverem por fundamento exclusivo: (...) 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.” A concessão da liminar, autorizando a 

desocupação do imóvel locado, deve preencher os requisitos do artigo 

acima em comento. Em assim sendo, vislumbra-se dos presentes autos 

que o autor preencheu quase todos os requisitos, senão vejamos: Para a 

concessão da liminar de despejo, conforme preceitua o § 1º do artigo 59 

da lei em comento, deve ser prestada caução, no valor de (3) três 

aluguéis, para que a medida seja alcançada. Nesse sentido, colaciono os 

seguintes julgados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA LIMINAR EM 

AÇÃO DE DESPEJO – IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE CAUÇÃO – 

REQUISITO PREVISTO NO ART. 59, § 1º, DA LEI Nº. 8.245/91 – RECURSO 

PROVIDO. Nos termos do artigo 59, §1º, da Lei nº. 8.245/91, a liminar para 

desocupação do imóvel não residencial locado poderá ser concedida 

quando presente um dos fundamentos previstos nos incisos I a IX do 

aludido dispositivo, bem como diante de caução no valor equivalente a três 

meses de aluguel, cuja ausência impede a concessão da tutela de 

urgência.” (AI 172390/2014, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA 

DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04/03/2015, Publicado no 

DJE 10/03/2015, TJMT) “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO 

C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS – LOCAÇÃO COMERCIAL – LIMINAR DE 

DESOCUPAÇÃO CONCEDIDA MEDIANTE A PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – 

PRETENSÃO À ISENÇÃO DESTA – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DO 

ART. 59, § 1º, IX, DA LEI Nº 8.245/91 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. Na ação de despejo de imóvel comercial, 

fundada na falta de pagamento, a liminar para desocupação, em 15 

(quinze) dias, poderá ser concedida inaudita altera pars, desde que seja 

prestada caução no valor equivalente a três meses de aluguel e de que o 

contrato esteja 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. Inteligência do art. 59, § 

1º, IX, da Lei nº 8.245/91.” (AI 72545/2014, DES. DIRCEU DOS SANTOS, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/10/2014, Publicado no DJE 

16/10/2014, TJMT) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - DESPEJO - LIMINAR - 

CAUÇÃO - DEPÓSITO. Segundo o art. 59, § 1º, da Lei de Locações, o juiz 

concederá, nas ações de despejo, liminar para desocupação do imóvel em 

15 dias, independentemente da audiência da parte contrária, desde que 

prestada caução, e nos casos lá enumerados. Efetuado o depósito pelo 

locador, estão presentes os requisitos para a concessão da medida.” 

(TJ-MG, Relatora: Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 

08/05/2014, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL) “PROCESSO CIVIL. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. LIMINAR. ART. 59, § 1º, 

IX, DA Lei 8.254. INADIMPLEMENTO. PRESENTES OS REQUISITOS. 

PRESCINDIBILIDADE DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. PROCEDIMENTO 

ESPECÍFICO. CELERIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão de liminar 

para desocupação de imóvel, regulada pela Lei de Locações, prescinde 

de oitiva da parte contrária, não sendo obrigatório, neste procedimento 

específico, mais célere e efetivo, a manifestação expressa das partes 

para a sua dispensa. 2. Comprovado o inadimplemento do contrato de 

locação celebrado entre as partes por falta de pagamento dos aluguéis e 

acessórios, nos termos do art. 59, § 1º, IX, da Lei 8.254, e tendo sido 

prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, é cabível 

o deferimento do pedido de desocupação, podendo o despejo ser evitado 

pelo depósito judicial dos valores devidos, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pelo locatário. 3. A alegação de excesso de cobrança não é suficiente 

para obstar a liminar na ação de despejo, uma vez que a simples objeção 

ao valor, sem a purgação da mora pela quantia entendida como devida, 

não possui o condão de deter a rescisão da locação e o eventual 

procedimento de desocupação. 4. Recurso desprovido.” (TJ-DF 

07029888820178070000 DF 0702988-88.2017.8.07.0000, Relator: 

MARIO-ZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 06/10/2017, 8ª Turma Cível, 

Data de Publicação: Publicado no DJE : 23/10/2017 . Pág.: Sem Página 
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Cadastrada.) (grifei) O que se percebe dos autos é que a parte autora não 

prestou a caução necessária que aduz o §1º do artigo 59 da Lei do 

inquilinato, requisito este essencial para deferimento da medida liminar. No 

que tange à notificação prévia do réu, esta, por sua vez, realmente é 

desnecessária, em razão da falta de pagamento dos aluguéis e 

acessórios, bem como, a ausência das garantias previstas no artigo 37 da 

Lei nº 8.245/1991. Sobre o tema, eis o entendimento jurisprudencial: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA 

DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA. ORDEM DE EMENDA DA INICIAL. 

AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. A notificação 

prévia para constituir o devedor em mora só é exigível nas hipóteses dos 

artigos 78 e 46, § 2º, da Lei nº 8.245/91. Precedentes jurisprudenciais. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.” (Agravo de Instrumento Nº 

70066298894, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em 31/08/2015). “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. 

LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO. NOTIFICAÇÃO. Ação de despejo fundada na 

falta de pagamento dos locativos. Desnecessidade de prévia notificação 

do locatário, para a obtenção de liminar de desocupação. Contrato de 

locação desprovido de garantia. Requisitos elencados no art. 59, § 1º, IX, 

da Lei n.º 8.245/91, presentes. Liminar de desocupação do imóvel 

deferida. AGRAVO PROVIDO.” (Agravo de Instrumento Nº 70063634034, 

Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Catarina 

Rita Krieger Martins, Julgado em 26/02/2015). “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO - 

NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA - DESNECESSÁRIA - PEDIDO LIMINAR - 

DESOCUPAÇÃO - REQUISITOS AUSENTES - PROSSEGUIMENTO DO FEITO. 

- A notificação premonitória não constitui pressuposto processual para o 

ajuizamento da ação de despejo por falta de pagamento, haja vista que a 

inadimplência é suficiente para motivar a rescisão do vinculo contratual. - 

O artigo 59 da Lei 8.245/91, alterado pela Lei n. 12.112, de 2009, admite a 

concessão de liminar para desocupação do imóvel quando se tratar de 

locação de imóvel residencial, mormente na hipótese de falta de 

pagamento, mediante comprovação do depósito judicial de caução em 

valor equivalente a três meses de aluguel. - Não atendidos os 

pressupostos para o deferimento da medida liminar de desocupação 

forçada nas ações de despejo autoriza o indeferimento do pedido, não se 

tratando da hipótese de indeferimento da petição inicial com este 

fundamento.” (TJ-MG - AI: 10245130156483001 MG , Relator: Valdez Leite 

Machado, Data de Julgamento: 19/08/2014, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 22/08/2014) (Grifo nosso) No caso em testilha, 

é de concluir que a parte autora, muito embora não tenham apresentado a 

caução, requisito essencial da concessão da liminar poderá fazê-lo antes 

do cumprimento da liminar. De outro norte, trouxe prova inequívoca a gerar 

convicção a cerca da verossimilhança da alegação, resultando ter também 

o receio de dano irreparável ou de difícil reparação, devendo ser acolhida 

a pretensão liminar, condicionando-lhe o depósito. Cabe ressaltar que, de 

qualquer modo, o requerido terá direito de livrar-se do despejo liminar 

purgando a mora, como assegurado pelo parágrafo 3º, do referido artigo 

59 da lei em comento. Frente ao exposto, hei por bem em deferir o pedido 

liminar pretendido pela parte autora, para desocupação do imóvel citado na 

exordial, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo ser expedido o mandado, 

condicionando seu cumprimento à apresentação da caução pela parte 

autora, do valor equivalente a (3) três meses de aluguéis, ressaltando 

ainda, que a importância deverá ser depositada junto à Conta Única do 

Tribunal deste Estado. Após ser lavrado o termo de caução e carreado 

aos autos os documentos constitutivos da parte autora conjuntamente 

com a procuração ad judicia, expeça o mandado de desocupação (arts. 

104 e 320, CPC). Cumprido o mandado e transcorrido o prazo sem a 

devida desocupação do imóvel, expeça-se o necessário. Cite-se, 

observando-se os termos dos artigos 246, II, do Novo Código de Processo 

Civil. Constem no mandado as advertências dos artigos 335 e 344 ambos 

do Novo Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se. Roo/Mt., 30 de 

julho de 2018 Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004619-37.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NORTE SUL REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO OAB - MT0004937A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. BALKE & BALKE LTDA - ME (EXECUTADO)

CCONDE SUPERMERCADOS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1004619-37/2018 Ação: Execução de Título Extrajudicial c/c Tutela 

Provisória de Urgência de Natureza Cautelar (Arresto) Exequente: Norte 

Sul Real Distribuidora e Logística Ltda. Executados: CConde 

Supermercados Ltda (Super Mais Supermercado) e Outro. Vistos etc. 

NORTE SUL REAL DISTRIBUIDORA E LOGÍSTICA LTDA, pessoa jurídica de 

direito privado, ingressara neste juízo com a presente “Ação de Execução 

de Título Extrajudicial c/c Tutela Provisória de Urgência de Natureza 

Cautelar (Arresto)” em desfavor de CCONDE SUPERMERCADOS LTDA 

(SUPER MAIS SUPERMERCADO) e R. BALKE & BALKE LTDA – ME, pessoa 

jurídica de direito privado, sobreveio o pedido liminar, vindo-me os autos 

conclusos. Trata-se de pedido de tutela provisória de urgência de 

natureza cautelar objetivando o arresto mercadoria até a importância de 

R$107.205,02 (cento e sete mil, duzentos e cinco reais e dois centavos), 

nos termos do segundo parágrafo de (fl.13 – ID 13822396, fl.10); que, 

apresenta caução à (fl.291 – ID 14011008). Ademais, informa que emitira 

duplicatas referentes às mercadorias vendidas às empresas executadas, 

bem como, carreara registros de protestos em nome dos executados, 

conforme documentos de (fls.203/290 – correspondência ID 14010977 a 

ID 14011005); que, pretende demonstrar inadimplência dos executados 

(fls.186/195 – correspondência ID 13822431 e ID 13822432). É o relatório 

necessário. D E C I D O: Dispõem os artigos 300 e 301 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. Art. 301. A tutela de 

urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, 

sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de 

bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.” Sobre 

cautelares leciona Daniel Amorim Assumpção Neves: “A instrumentalidade 

da tutela cautelar faz com que tal espécie de tutela sirva como instrumento 

apto a garantir que o resultado final do processo seja eficaz, significando 

que tal resultado tenha condições materiais para gerar os efeitos práticos 

normalmente esperados. O próprio nome do instituto – cautelar – expressa 

de maneira clara a ideia de que essa espécie de tutela presta-se a 

garantir, acautelar, assegurar alguma coisa, que é, como foi visto, 

justamente o resultado final do processo principal. A característica 

analisada da tutela cautelar refere-se, essencialmente, à função de 

proteger o resultado final do processo principal, seja esse de 

conhecimento, seja de execução. Nesse ponto de vista, qualquer 

processo que não gere o conhecimento ou satisfação do direito material, 

mas somente prepare o caminho para tais realizações, poderá ser 

considerado como processo cautelar” (Amorim Assumpção Neves, Daniel. 

Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. Editora Juspdivm. 8ª 

Edição – 2016. p.470) A medida manejada pela parte exequente é cautelar 

de arresto, assim, para que possa obter a tutela cautelar, no entanto, é 

preciso que comprove a existência da plausibilidade do direito por ela 

afirmado - fumus boni iuris - e a irreparabilidade ou difícil reparação desse 

direito - periculum in mora - caso se tenha de aguardar o trâmite normal do 

processo e, no caso em pauta, vê-se que os requisitos exigidos à espécie 

se fazem presentes. É assente nos tribunais: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA. PENHORA. LIBERAÇÃO PARCIAL. INVIABILIZAÇÃO DA 

ATIVIDADE EMPRESÁRIA. NÃO OCORRÊNCIA. Apesar de o rol taxativo do 

artigo 833, do Código de Processo Civil, não prever a impenhorabilidade 

para faturamento de empresa, há de se prevenir a inviabilidade da 

atividade empresarial, o que foi devidamente observado pelo Juízo a quo, 

ao deferir a liberação de parte do valor penhorado. Suprimir integralmente 

os numerários encontrados poderia resultar em situação gravosa a ponto 

de a empresa não poder cumprir todas as suas obrigações, o que geraria, 
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inclusive, obstáculo ao próprio cumprimento de sentença.” (TJ-DF 

07128768120178070000 DF 0712876-81.2017.8.07.0000, Relator: 

ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 25/01/2018, 6ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 30/01/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO - MEIO 

DE GARANTIR FUTURA PENHORA - FUNDADO RECEIO DE DANO - PROVA 

DE DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS 

ARTIGOS 813 E 814 DO CPC - PRESENÇA DO PERICULUM IN MORA - 

MÁQUINA IMPRESCINDÍVEL AO EXERCICÍO DAS ATIVIDADES DA 

AGRAVANTE - DEVEDORA NOMEADA DEPOSITÁRIA DO BEM - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. Exige-se, para a concessão do arresto, prova 

literal de dívida líquida e certa, e prova documental ou justificação de algum 

dos casos mencionados no artigo 813 do CPC (artigo 814, II, do CPC). 

Presente o periculum in mora inverso, uma vez que sem a máquina 

dobradeira de calhas a Agravante fica sem condições de dar continuidade 

ao exercício de suas atividades, nada obsta que o arresto recaia sobre o 

bem; contudo, a devedora deve ser nomeada como fiel depositária.” 

(TJ-MT - AI: 00650492520118110000 65049/2011, Relator: DESA. 

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 28/09/2011, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/10/2011) “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. ARRESTO. 

COMPRA E VENDA DE SOJA. PERIGO DE DANO E/OU O RISCO AO 

RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. VEROSSIMILHANÇA DAS 

ALEGAÇÕES. MATÉRIA DE FATO. CASO CONCRETO. O suporte 

probatório constante neste recurso é suficiente para o deferimento da 

tutela cautelar requerida em caráter antecedente pleiteada, pois presentes 

os requisitos previstos pelos arts. 300 e 305 do CPC/15. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO DESPROVIDO.” (TJ-RS - AI: 70069005387 RS, Relator: 

Adriana da Silva Ribeiro, Data de Julgamento: 08/06/2016, Décima Quinta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/06/2016) 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 

CCE - CÉDULA DE CRÉDITO A EXPORTAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR DE 

ARRESTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS 

AUTORIZADORES. 1. Agravo de instrumento pleiteando a antecipação da 

tutela recursal para deferir o arresto de bens imóveis de propriedade dos 

executados, dos estoques de soja, das lavouras de algodão, e seus 

respectivos subprodutos, produzidos e a produzir, empenhados ao 

agravante, sem remoção, até o valor da dívida. 2. Após oportunizado o 

contraditório os agravados se mantiveram inertes não impugnando os 

fatos alegados nem as provas apresentadas pelo agravante, que 

evidenciam a defraudação pelos agravados dos bens que compõe as 

garantias fidejussórias do crédito contratado, vislumbrando-se a 

verossimilhança das alegações do agravante, no sentido da configuração 

da inadimplência dos agravados quanto aos termos do contrato celebrado, 

bem como de grave crise financeira. 3. As medidas cautelares de 

urgência requeridas pelo agravante, visando o arresto dos bens indicados 

no recurso, tem previsão legal e contratual, quando configurada a 

inadimplência do devedor, ou qualquer das situações previstas no art. 

1.425 do Código Civil, como ocorre no caso. 4. A urgência das medidas de 

arresto se tornou evidente, tendo em vista não apenas o elevado valor da 

dívida, mas, sobretudo, o fundado risco de esvaziamento das garantias e, 

por conseguinte, frustração da execução. 5. Assim, presentes nos autos 

elementos probatórios que evidenciam a probabilidade do direito e o risco 

ao resultado útil do processo, com base no art. 301 do Código de 

Processo Civil de 2015, merece ser deferida a tutela cautelar de urgência 

pleiteada. PROVIMENTO DO RECURSO.” (TJ-RJ - AI: 

00258518020168190000 RIO DE JANEIRO CAPITAL 21 VARA CIVEL, 

Relator: CARLOS SANTOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 31/01/2017, 

VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/02/2017) 

Assim, resta demonstrado, no caso vertente, que existem os requisitos da 

probabilidade, no sentido de restarem presentes motivos preponderantes 

e convergentes à aceitação de que são verossímeis as alegações da 

exequente, como também a possibilidade de ocorrência de dano 

irreparável ou de difícil reparação, decorrente do não uso do direito desde 

logo. Quanto à caução, fica a critério do julgador, tanto a verificação da 

necessidade ou não da prestação da caução como contracautela, bem 

como, o controle de sua idoneidade da caução (real ou fidejussória) 

correspondente ao valor da mercadoria que pretende apreender (art.300, 

§1º, CPC e, Enunciado 31 do Fórum Permanente de Processualistas Civis – 

FPPC). Em sendo assim, hei por bem em deferir parcialmente a liminar 

suplicada na inicial, com fulcro no artigo 301 do Código de Processo Civil, 

devendo ser expedido mandado de arresto, somente após haver sido 

lavrado o termo de caução; ressalte-se que os bens a serem arrestados 

não deverão comprometer a atividade empresarial dos executados. 

Citem-se as partes executadas, via seu bastante procurador, para que no 

prazo de (03) três dias, a contar da citação, efetue o pagamento da dívida. 

(art.829, da Lei nº 13.105/15) Com amparo no artigo 827 da Lei 

nº13.105/15, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento); e, 

no caso de integral pagamento no prazo de (03) três dias, o valor dos 

honorários será reduzido pela metade (§1º, art. 827, da Lei nº 13.105/15) 

Não efetuado o pagamento, no prazo supra mencionado, o Oficial de 

Justiça procederá de imediato à penhora de bens e sua avaliação. (art. 

829, §1º, da Lei nº 13.105/15) Formalizada a penhora por qualquer dos 

meios legais, dela será imediatamente intimado o executado: ao advogado 

do executado e/ou pessoalmente, na forma dos §§1º, 2º e 3º, do art. 841, 

da Lei nº 13.105/15. Recaindo a penhora em bens imóveis, intime-se 

também o cônjuge do executado. (art. 842 da Lei nº 13.105/15) 

Cientifiquem-se os executados para que, querendo, ofereçam embargos 

no prazo de (15) quinze dias, contando-se da data da juntada aos autos 

do mandado de citação. (art. 915 da Lei nº 13.105/15) Expeça-se o 

necessário. Intime-se. Cumpra-se. Roo/Mt 30 de julho de 2018 Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002488-60.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUIS LOI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS PIMENTEL BARBOSA NETO OAB - MT18454/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1002488-60.2016 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização Autor: Fernando Luis Loi. Ré: Energisa Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia S.A. Vistos, etc... Analisando os termos dos 

petitórios de (id.12181674; id.12181669; id.12181662; id.12181655; 

id.12181653; id.12181646) e (id.13866586; id.13866602), hei por bem em 

deferir o levantamento dos valores depositados nos (id.12181662; 

id.12181655), com suas devidas correções, em favor da parte autora, 

expedindo-se o competente alvará judicial. Cumprida a determinação supra 

e após pagas as custas, se houver, arquive-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007523-64.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JEOVANIA MARIA CARDOSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELLY MORAIS SILVA OAB - MT19962/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE TECNICA EDUCACIONAL DA LAPA S/A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1007523-64/2017 Ação: Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos 

Morais Autora: Jeovania Maria Cardoso. Ré: FAEL – Sociedade Técnica 

Educacional da Lapa Ltda. Vistos, etc... Analisando os termos do petitório 

de (id.13983538), hei por bem em deferir o pedido, expedindo-se carta 

precatória de citação, com prazo de (20) vinte dias para seu cumprimento, 

em consonância com o disposto no artigo 261 do Código de Processo Civil. 

Intime-se. Cumpra-se de imediato. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 

1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001820-55.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS 
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(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GIRLENE RODRIGUES DOS SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1001820-55.2017 Ação: Monitória Autora: Santa Casa de Misericórdia e 

Maternidade de Rondonópolis. Ré: Girlene Rodrigues dos Santos. Vistos, 

etc... SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE 

RONDONÓPOLIS, via seu bastante procurador, na ação ‘Monitória’, que 

move em desfavor de GIRLENE RODRIGUES DOS SANTOS, com 

qualificação nos autos, ingressou com o pedido de (id.13829839; 

id.13829856), vindo-me conclusos. D E C I D O: Considerando que a parte 

ré fora devidamente citada (id.13375473; id.13375501), não tendo 

realizado o pagamento e, também, não apresentado embargos, conforme 

informa a certidão de (id.14229073), defiro a conversão do presente feito, 

devendo ser observado o disposto no artigo 701, §2º do Código de 

Processo Civil, uma vez que, a presente ação passará a ser ‘Execução de 

Título Executivo Judicial’. Façam-se as anotações devidas. Intime-se a 

parte devedora na forma do artigo 513, §2º, inciso II do Código de 

Processo Civil, para cumprir a obrigação no prazo de (15) quinze dias, 

acrescido de custas, se houver, em consonância com artigo 523 e §§ do 

mencionado Códex. Em caso de descumprimento, o débito será acrescido 

de multa de (10%) dez por cento e, também, de honorários advocatícios 

fixados em (10%) dez por cento, com fulcro no §1º do artigo 523 do 

Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo, sem manifestação, 

intime-se a parte exequente, para que no prazo de (5) cinco dias, requeira 

o que de direito, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Dr. Luiz Antonio 

Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006570-03.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DINIZ CASTILHOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSINEI SILVA CARVALHO OAB - MT22647/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DELTA NEGOCIOS E SOLUCOES LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1006570-03.2017 Ação: Revisional de Contrato c/c Obrigação de Fazer 

Autor: Diniz Castilhos. Ré: Delta Negócios e Soluções Ltda. Vistos, etc... 

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o autor ingressou com 

a presente ação Revisional de Contrato c/c Obrigação de Fazer em 

desfavor de Delta Negócios e Soluções Ltda, entretanto, observa-se que 

não há nenhum contrato e/ou documento que comprove tal legitimidade, 

deste modo, hei por bem em chamar o feito à ordem e, via de 

consequência, determino a intimação da parte autora, via seu bastante 

procurador, para que no prazo de (15) quinze dias, manifeste-se sobre a 

eventual ilegitimidade passiva da empresa ré, sob pena de extinção. 

Intime-se. Cumpra-se. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara 

Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003888-12.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JORIO ASSIS 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1003888-12.2016 Ação: Cobrança de Seguro Obrigatório Autor: Jorio 

Assis de Souza. Ré: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Vistos, etc... 

Analisando os termos dos petitórios de (id.13042114; id.13042122; 

id.13042125) e de (id.13082127), hei por bem em deferir o levantamento 

da importância depositada no (id.13042125), com suas devidas correções, 

em favor da parte autora, expedindo-se o competente alvará judicial. 

Cumprida a determinação supra e após pagas as custas, se houver, 

arquive-se. Intime-se. Cumpra-se. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 

1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002049-15.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE CHIOSINI FRANCENER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR MARCELO GIMENEZ GONÇALVES OAB - MT10083/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ABEL NATALINO SILVA DE OLIVEIRA (RÉU)

TRANSPORTADORA IRMAOS CARMO LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE BASTOS MARQUEZI OAB - SP0097087A (ADVOGADO)

LUCIMEIRE FAGUNDES DA SILVA OAB - SP265385 (ADVOGADO)

ANA CAROLINA GONCALVES VALENCA OAB - SP225169 (ADVOGADO)

ROGERIO RIBEIRO MIGUEL OAB - SP307984 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1002049-15.2017 Ação: Reparação de Danos Materiais Autora: Viviane 

Chiosini Francener. Réus: Transportadora Irmãos Carmo Ltda e Abel 

Natalino Silva de Oliveira. Vistos, etc... VIVIANE CHIOSINI FRANCENER, 

com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, na ação de 

‘Reparação de Danos Materiais causados em Acidente de Trânsito’ que 

moveu em desfavor de TRANSPORTADORA IRMÃOS CARMO LTDA E 

ABEL NATALINO SILVA DE OLIVEIRA, postulou no (id.13698849; 

id.13698870), pugnando pela conversão do feito em ‘Cumprimento de 

Sentença’, juntando demonstrativo de cálculo atualizado do débito, 

vindo-me conclusos. D E C I D O: Acolho o pedido supra mencionado e 

determino à escrivania que proceda as anotações devidas, uma vez que a 

presente ação passará a ser “Cumprimento de Sentença”. Intime-se a 

parte devedora na forma do artigo 513, §2º, inciso I do Código de 

Processo Civil, para cumprir a obrigação no prazo de (15) quinze dias, 

acrescido de custas, se houver, em consonância com artigo 523 e §§ do 

mencionado Códex. Em caso de descumprimento, o débito será acrescido 

de multa de (10%) dez por cento e, também, de honorários advocatícios 

fixados em (10%) dez por cento, com fulcro no §1º do artigo 523 do 

Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo, sem manifestação, 

intime-se a parte exequente, para que no prazo de (5) cinco dias, requeira 

o que de direito, após conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Dr. Luiz Antonio 

Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001080-97.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

ERLAM CEZAR LOPES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO CESAR MORAES COELHO OAB - MT24543-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1001080-97.2017 Ação: Execução de Título Extrajudicial Exequente: 

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sul de MT. 

Executados: Erlam Cesar Lopes e José Pereira da Silva. Vistos, etc... 
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Analisando os termos do petitório de (id.14257430; id.14257431; 

id.14257437), hei por bem em deferir o pedido de avaliação do imóvel 

descrito e caracterizado no (id.10025818; id.14257437), com fulcro no 

artigo 870 e seguintes do Código de Processo Civil, expedindo-se o 

necessário. Vindo aos autos, dê-se vista às partes para manifestação em 

(10) dez dias. Intime-se. Cumpra-se. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito 

da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000765-06.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA (EXEQUENTE)

GISELE FERNANDA SANQUITE DE BRITO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONICIO DOS REIS SALES OAB - MT5896/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1000765-06.2016 Ação: Execução de Sentença Exequentes: Gisele 

Fernanda Sanquite de Brito e Outro. Executado: Banco Bradesco 

Financiamentos S.A. Vistos, etc... Analisando os termos do petitório e 

documentos de (id.14070511; id.14070517; id.14070522; id.14070530), 

bem como, verificando junto ao sistema ‘SisconDj’ – Conta Única de 

Depósitos Judiciais, não encontrei nenhum depósito vinculado à este feito, 

ademais, observou-se da simples leitura do documento de (id.14070530), 

que o mesmo fora endereçado equivocadamente à ‘Delegacia de Polícia’ e 

Órgão/Vara ‘Rondonópolis – Cisc’, portanto, sem nenhuma associação 

com este juízo. Entretanto, nesta data, a assessoria deste magistrado, em 

contato (via telefone e malote digital) com a Conta Única do Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, conseguira solucionar o imbróglio 

causado exclusivamente pela parte e seu advogado, restando, finalmente, 

a importância vinculada nestes autos, assim, defiro o levantamento dos 

valores em favor da senhora Gisele Fernanda Sanquite de Brito, 

expedindo-se o competente alvará judicial. Após cumprida a determinação 

supra e feitas as anotações de estilo, retornem os autos ao arquivo. 

Intimem-se. Cumpra-se. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara 

Cível.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001333-85.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEIDIMAR SOARES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1001333-85.2017 Ação: Busca e Apreensão Autora: Cooperativa de 

Crédito de Livre Admissão de Associados do Sul de Mato Grosso. Ré: 

Leidimar Soares de Oliveira. Vistos, etc... HOMOLOGO o acordo de 

vontades de (id.8198510; id.8198514), para que surta seus jurídicos e 

legais efeitos. Aguarde-se em cartório o cumprimento do acordo 

(10.08.2019). Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, intime-se a 

parte autora, para que no prazo de (5) cinco dias, informe se ainda possui 

interesse no prosseguimento do feito, após conclusos. Expeça-se o 

necessário. Intime-se. Cumpra-se. Roo/Mt 30 de julho de 2018 Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002336-75.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GILVANIA RESENDE DE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON MENDES FERREIRA JUNIOR OAB - MT0016052A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NILVAN DE OLIVEIRA DIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

1002336-75.2017 Ação: Arbitramento de Honorários Autora: Gilvania 

Resende de Santana. Réu: Nilvan de Oliveira Dias. Vistos etc... GILVANIA 

RESENTE SANTANA, com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, ingressou neste juízo com a presente ‘Ação De Arbitramento 

de Aluguel’ em desfavor de NILVAN DE OLIVEIRA. Devidamente citado, 

apresentou defesa, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Com a 

entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015 – o Novo Código de Processo Civil 

– houve uma profunda alteração das regras substanciais do processo 

civil brasileiro. Especificamente quanto às chamadas “Providências 

Preliminares e do Saneamento” (artigos 347 e seguintes do CPC/2015), há, 

agora, preceitos até então inexistentes em nosso ordenamento, que 

formam um sistema cooperativo entre os sujeitos do processo (no lastro, 

inclusive, do artigo 6º do codex), permitindo mesmo, caso haja consenso 

entre os litigantes, o chamado “saneamento compartilhado”, na hipótese de 

ser designada audiência para saneamento e organização do processo (o 

que já não mais é regra), consoante previsão estabelecida no artigo 357, § 

3º, do Código de Processo Civil/2015. Assim sendo, considerando a 

complexidade das novas normas e variadas possibilidades nelas previstas 

e, tendo em vista, de igual modo, a imperiosidade de se preservar e 

observar as normas fundamentais do processo civil, notadamente a 

vedação a que o juiz decida sem oportunizar prévia manifestação aos 

litigantes, proferindo decisão surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a 

entrada em vigor da nova lei processual, o que enseja ainda maior cuidado 

para a observância de suas regras, DETERMINO a intimação das partes a 

fim de que, no prazo comum de (15) quinze dias: a) - esclareçam se 

entendem que o processo em exame demanda alguma das hipóteses de 

julgamento conforme o estado do processo (seja extinção, julgamento 

antecipado do mérito ou julgamento antecipado parcial do mérito), em 

consonância com os artigos 354, 355 ou 356 do CPC/2015, 

respectivamente, explicitando as razões da manifestação; b) - caso se 

manifestem no sentido de que não é hipótese de julgamento conforme o 

estado do processo, deverão indicar as questões de fato sobre as quais 

entendem que deve recair a matéria probatória, especificando as provas 

que pretendem produzir e justificando a finalidade de cada uma, sob pena 

de indeferimento; c) manifestem-se quanto à distribuição do ônus da 

prova, esclarecendo qual fato entendem deve ser provado por cada 

litigante e sua respectiva justificativa, nos termos previstos no artigo 373 

do CPC/2015; d) indiquem as questões de direito que entendem relevantes 

para a decisão de mérito, as quais serão objeto da decisão de 

saneamento e organização do processo, juntamente com os demais 

pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à manifestação, 

conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o caso, 

manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões de 

fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 

30/julho/2.018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000978-75.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE SOARES DANTAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE SOUZA BEZERRA OAB - MT20048/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO)
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Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n.º 

1000978-75.2017 Ação: Obrigação de Fazer c/c Indenização. Autora: 

Eduardo Henrique Soares Dantas. Ré: BV Financeira S.A. Crédito, 

Financiamento e Investimento. Vistos, etc. EDUARDO HENRIQUE SOARES 

DANTAS, pessoa física, com qualificação nos autos, devidamente 

representado por seu procurador, ingressou com a presente ação em 

desfavor de BV FINANCEIRA S.A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO, pessoa jurídica de direito privado, com qualificações nos 

autos. Devidamente citada, a ré apresentou contestação, sem alegações 

preliminares. Foi determinada a especificação das provas, e após as 

manifestações das partes, veio-me os autos conclusos. D E C I D O: 

Inexistem preliminares a se decidir. Quando da manifestação para 

especificação de provas, a autora requereu o julgamento antecipado da 

lide. A ré demonstrou interesse no depoimento pessoal do autor e na 

expedição de ofício ao Banco Santander para que informe quem é o 

credor do título recebido. Dessa forma, defiro os pedidos. Assim, dou por 

saneado o feito. Expeça-se ofício ao Banco Santander para que informe 

quem é o credor do documento de ID 4886122. Instrua o ofício com cópia 

do documento. Para o desate da questão, e a fim de se evitar qualquer 

futura alegação de nulidade por cerceamento de defesa, designo o dia 

30de outubro de 2018, às 14:00 horas, para audiência de instrução e 

julgamento, e o faço com amparo no artigo 357, do Código de Processo 

Civil. Fixo o prazo comum de 15 (quinze) dias para as partes 

apresentarem rol de testemunhas, na forma do § 4º, do artigo 357 do 

mesmo Estatuto Processual. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis-Mt., 30/julho/2.018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.-

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002438-63.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO JOSE ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO CLEBER LINO DA SILVA OAB - MT16137-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DAVID CORDEIRO (EXECUTADO)

VILMA APARECIDA CORDEIRO DE CARVALHO (EXECUTADO)

APARECIDO CAMILO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1002438-63/2018 Ação: Execução de Título Extrajudicial Exequente: 

Alberto José Araújo. Executados: Antonio David Cordeiro e Outros. Vistos, 

etc. ALBERTO JOSÉ ARAÚJO, com qualificação nos autos, via seu 

bastante procurador, ingressou neste Juízo com a presente “Ação de 

Execução de Título Extrajudicial” em desfavor de ANTONIO DAVID 

CORDEIRO, VILMA APARECIDA CORDEIRO DE CARVALHO e APARECIDO 

CAMILO, com qualificação nos autos, aduzindo: “Que a parte exequente é 

credora da parte executada na importância de R$131.097,26 (cento e 

trinta e um mil, noventa e sete reais e vinte e seis centavos)” Outrossim, a 

parte exequente fora intimada, via seu patrono, para sanar as 

irregularidades, entretanto, deixou transcorrer o prazo in albis, conforme 

certidão (fl.95 – correspondência ID 14363131). É o relatório necessário. D 

E C I D O: Devidamente intimada, sob pena de extinção do feito, a parte 

exequente não atendera o comando judicial, conforme determinado à (fl.90 

– correspondência ID 13684775). Como se sabe, para o indeferimento da 

petição inicial é desnecessária a intimação pessoal da parte interessada. 

Nesse sentido: "desnecessária a intimação pessoal das partes, na 

hipótese de extinção do processo por descumprimento de determinação 

de emenda a inicial" (STJ, AgRg nos EDcl na AR nº 3196/SP, 2a Seção). 

“PROCESSUAL CIVIL - PETIÇÃO INICIAL - REQUISITOS - AUSÊNCIA - 

INTIMAÇÃO JUDICIAL - NÃO ATENDIMENTO INTEGRAL - INDEFERIMENTO - 

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ARTS.284, 

PARÁGRAFO ÚNICO; 295 VI E 267, I, TODOS DO CPC - INTIMAÇÃO 

PESSOAL - DESNECESSIDADE - RECURSO - RAZÕES DISSOCIADAS - 

NÃO CONHECIMENTO - PRECEDENTES. - Não obstante tenha sido intimado 

para emendar a petição inicial no prazo assinado pelo Juízo a quo, o 

Apelante não cumpriu integralmente a diligência, porquanto, correto o 

indeferimento da exordial e a extinção do processo sem resolução do 

mérito na forma preconizada do artigo 284, parágrafo único c/c os arts. 

295, VI, e 267, I, todos do CPC. Impende ressaltar a desnecessidade da 

intimação pessoal, eis que a publicação em nome do advogado constituído 

nos autos é o quanto basta, sendo este o entendimento jurisprudencial(..). 

-Precedentes -Recurso não conhecido”. (TRF2, 8ª Turma Especializada; 

AC 200951010052733, Des. Federal POUL ERIK DYRLUND, DJU 

03/08/2009) Assim, considerando-se que a parte exequente devidamente 

intimada a emendar a inicial assim não procedeu, impõe-se a extinção do 

feito. Face ao exposto, JULGO E DECLARO, por sentença, extinto sem 

resolução de mérito o processo aforado por ALBERTO JOSÉ ARAÚJO, 

com qualificação nos autos, em desfavor de ANTONIO DAVID CORDEIRO, 

VILMA APARECIDA CORDEIRO DE CARVALHO e APARECIDO CAMILO, 

com qualificação nos autos, com fulcro no art. 321, do Código de 

Processo Civil, tendo em vista que indefiro a petição inicial. Custas pela 

parte exequente. Sem honorários haja vista que não houve a citação da 

parte contrária. Transitada em julgado e cumpridas as demais formalidades 

de praxe, o que deve ser certificado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Roo/Mt 30 de julho de 2018 Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001608-34.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA MENDES PEDROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SABRINA DA SILVA GONCALVES OAB - MT15529/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NILZETE OLIVEIRA SPINELLI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1001608-34.2017 Ação: Indenização por Danos Morais Autora: Luana 

Mendes Pedrosa. Ré: Nilzete Oliveira Spinelli Orlato. Vistos, etc. LUANA 

MENDES PEDROSA, com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, ingressou neste juízo com a presente ‘Ação Ordinária de 

Indenização por Dano Moral’ em desfavor de NILZETE OLIVEIRA SPINELLI 

ORLATO, pessoa física com qualificação nos autos, aduzindo: “Que, a 

autora abriu sua página na rede social ‘Instagram’ e constatou que a ré 

havia proferido xingamentos para com ela e com sua filha de 2 (dois) 

anos; que, a ré juntou fotografias da autora e de sua filha chamando-as 

de ‘vagabundas’ pois seu marido passou a seguir a autora por meio da 

rede social; que, em razão de tais fatos sofreu a autora abalos de ordem 

moral, vindo inclusive ser questionada se estava mantendo relacionamento 

com o marido da ré; que, dessa forma faz jus a indenização; requer a 

procedência da demanda, bem como a condenação da ré em honorários 

de sucumbência, atribuindo a causa o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil 

reais). Junta documentos.” Devidamente citada, contestou o pedido, onde 

procura rechaçar as assertivas levadas a efeito pelo autor, dizendo: 

“Que, primeiramente a ação deva ser extinta diante do não cumprimento ao 

artigo 319, II, do Código de Processo Civil; que, no mérito em nenhum 

momento o nome da parte autora foi citado e nem mesmo o de sua filha, 

razão pela qual a improcedência da demanda é necessária; que, a 

publicação foi realizada por meio do ‘Facebook’ e não do ‘Instagram’; que, 

inexiste dano moral a ser indenizado. Juntou documentos.” Foi 

determinada a intimação das partes acerca de eventual pedido de dilação 

probatória (ID 10033416), oportunidade onde ambas pugnaram pelo 

julgamento antecipado da lide, vindo-me os autos conclusos. É o relatório 

necessário. D E C I D O: Cuida-se na espécie de Ação de Indenização por 

Danos Morais, onde a parte autora, Luana Mendes Pedrosa, pretende que 

a ré, Nilzete Oliveira Spinelli Orlato, a indenize na ordem moral, tendo em 

vista que sofreu por parte da ré ofensas em rede social. Não há 

necessidade de dilação probatória no caso em tela, uma vez que a prova 

documental carreada ao ventre dos autos é suficiente para dar suporte a 

um seguro desate à lide, passo ao julgamento antecipado e o faço com 

amparo no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Outrossim, 
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“Constante dos autos elementos de prova documental suficientes para 

formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se 

julgada antecipadamente a controvérsia.” (STJ 4ª Turma, Ag 14.952-DF 

AgRg Rel. Min. Sálvio Figueiredo, j.4.12.91, DJU 3.2.92, p.472). De igual 

forma, “Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da 

causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder.” (STJ 4ª 

Turma, Resp 2.832, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, 14.8.90, DJU 17.09.90, p. 

9.513). A preliminar aventada pela parte ré, qual seja, que a petição inicial 

não cumpre o que determina o art. 319, II, do Código de Processo Civil não 

há como prosperar. Isto porque, em que pese a autora alegar que ela e 

sua filha foram xingadas de forma pública, optou, no momento, por 

somente pleitear o que entende por seu direito. Ainda que possa 

legalmente representar sua filha, trata-se de uma faculdade e não de uma 

obrigação. Do exposto, rejeito a preliminar arguida. No mérito, analisando 

as razões de fato e de direito deduzidas pelas partes e diante das provas 

trazidas à colação, tenho comigo que a presente ação merece 

acolhimento. Inicialmente inexiste controvérsia acerca da efetiva 

publicação nas redes sociais, cabendo na verdade somente definir se 

referido ato foi daquele apto a ensejar o dano que busca a autora. Pois 

bem, reconhece a parte ré em sede de contestação que a publicação foi 

realizada, mas não há menção ao nome da autora e de sua filha. Afirma 

ainda que a publicação foi realizada por meio do ‘Facebook’ e não do 

‘Instagram’, sustentando assim a razão do seu pedido de improcedência. 

Ocorre que, em que pese efetivamente não conter na publicação realizada 

pela ré o nome da autora e nem de sua filha, esta está vinculada 

diretamente a imagens da parte autora. Efetivamente, mesmo que sem 

marcar nomes, objetivava a ré fazer a associação de suas palavras de 

cunho notoriamente pejorativo à imagem da autora, razão pela qual deve 

promover a reparação do dano que causou. Pouco importa a rede social 

que tenha utilizado a ré para proferir as ofensas. O fato é que fez com 

intuito nefasto de pichar de forma negativa a imagem da autora, sendo a 

recomposição do dano imperiosa. Em caso análogo, a jurisprudência assim 

tem-se manifestado: “APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – INCONFORMISMO 

DA PARTE RÉ – XINGAMENTOS PUBLICADOS EM REDE SOCIAL – 

FACEBOOK – PROPÓSITO INJURIOSO E DIFAMATÓRIO DOS 

XINGAMENTOS – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO 

DESPROVIDO.” (TJ-SP - APL: 00002765320138260009 SP 

0000276-53.2013.8.26.0009, Relator: Piva Rodrigues, Data de Julgamento: 

02/08/2016, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/08/2016) 

“RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL – OFENSAS E 

XINGAMENTOS PROFERIDOS À AUTORA POR MEIO VERBAL E ESCRITO 

EM REDE SOCIAL – DANOS CONFIGURADOS - DECISÃO MANTIDA – 

RECURSO IMPROVIDO.” (TJ-SP - APL: 40008545520138260038 SP 

4000854-55.2013.8.26.0038, Relator: Luis Mario Galbetti, Data de 

Julgamento: 26/01/2016, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

26/01/2016) Resta somente a fixação do quantum indenizatório. Para a 

fixação do valor do dano moral, inexiste critério definido, pois por não ter 

natureza reparatória, torna-se difícil ou até mesmo impossível a fixação da 

indenização em valor equivalente ao dano, mormente como na situação de 

abalo de crédito, onde não há previsão legal específica no Código Civil 

acerca do correspondente dano moral ou mesmo patrimonial. Também, se 

à falta de critérios objetivos da lei, o juiz tem de se valer da prudência para 

atender, em cada caso, às suas peculiaridades, assim como à 

repercussão econômica da indenização do dano moral, o certo é que o 

valor da condenação, como princípio geral: “não deve ser nem tão grande 

que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequeno que se 

torne inexpressivo” (Humberto Theodoro Júnior, Dano Moral, página 46). 

Em situações similares assim já tem arbitrado os Tribunais: “APELAÇÃO 

CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. XINGAMENTO 

POSTADO NO PERFIL DOS AUTORES NA REDE SOCIAL ‘INSTAGRAM’. 

FAMÍLIA DE ARTISTAS RECONHECIDOS DO GRANDE PÚBLICO. ABUSO 

DO DIREITO DE LIVRE EXPRESSÃO DO PENSAMENTO. DIREITOS 

CONSTITUCIONAIS À HONRA, IMAGEM E À LIBERDADE DE EXPRESSÃO. 

PONDERAÇÃO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. OBRIGAÇÃO DE PUBLICAÇÃO 

DO JULGADO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇAO E INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL ARBITRADO EM R$5.000,00 PARA CADA OFENDIDO. 

RECURSO DE AMBAS AS PARTES. ENQUANTO OS AUTORES 

PRETENDEM A MAJORAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA E RETIFICAÇÃO 

DOS JUROS DE MORA, O RÉU OBJETIVA A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO 

1. ABUSO DE DIREITO CONFIGURADO. RÉU QUE COMENTOU EM 

FOTOGRAFIA FAMILIAR DOS AUTORES POSTADA NO INSTAGRAM A 

FRASE: ‘Família de canalhas!!! Que orgulho de ser ladrão!!!’. Dispõem os 

arts. 186 e 187, do Código Civil, que comete ato ilícito aquele que por ação 

ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem ou quando o titular de um direito o exerce com abuso. 2. 

PONDERAÇÃO ENTRE O DIREITO À LIVRE EXPRESSÃO DO PENSAMENTO 

E O DIREITO À HONRA E À IMAGEM DA PESSOA, 

CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADOS. ART. 5º, IV E X, DA CR/88. A 

LIVRE EXPRESSÃO DO PENSAMENTO DEVE SER EXERCIDA COM 

RESPONSABILIDADE. A VEDAÇÃO AO ANONIMATO PERMITE A 

RESPONSABILIZAÇÃO POSTERIOR POR DANO À HONRA. 3. PUBLICADA 

NO INSTAGRAM UMA FOTOGRAFIA DA FAMÍLIA BUARQUE DE 

HOLLANDA, DATADA DE 1974, O RÉU COMENTOU COM XINGAMENTOS 

INJURIOSOS. DANO MORAL INEQUIVOCAMENTE CARACTERIZADO. 4. A 

PUBLICAÇÃO DE PEDIDO DE DESCULPAS PELO RÉU NÃO AFASTA O 

DEVER DE INDENIZAR. 5. INDENIZAÇÃO INSUFICIENTEMENTE ARBITRADA. 

MAJORAÇÃO PARA R$20.000,000 PARA CADA AUTOR QUE SE IMPÕE. 6. 

IMPOSTA OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSUBSTANCIADA NA PUBLICAÇÃO 

DA SENTENÇA EM DOIS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, BEM COMO 

NA REDE SOCIAL INSTAGRAM. DIREITO DE RESPOSTA PREVISTO NO 

ART. 5º, V, DA CR/88 E NO ART. 2º, DA LEI N.º 13.188/2015. 7. OS 

JUROS MORATÓRIOS FLUEM A PARTIR DO EVENTO DANOSO, EM CASO 

DE RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. SÚMULA 54, DO STJ. 

PROVIMENTO PARCIAL DO PRIMEIRO RECURSO (DOS AUTORES) E 

DESPROVIMENTO DO RECURSO ADESIVO (DO RÉU).”(TJ-RJ - APL: 

00245924720168190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 25 VARA CIVEL, 

Relator: MÔNICA MARIA COSTA DI PIERO, Data de Julgamento: 

30/01/2018, OITAVA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/04/2018) 

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. 

FATO FALSO IMPUTADO AO AUTOR. XINGAMENTOS E VÍDEO 

PUBLICADO ATRAVÉS DAS REDES SOCIAIS. OFENSA À HONRA DO 

REQUERENTE DEVIDAMENTE COMPROVADA. ART. 186 DO CC/2002. 

DANO MORAL RECONHECIDO E QUE AMPARA O PLEITO INDENIZATÓRIO. 

INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 5.000,00 E QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO 

PORQUE FIXADA DE ACORDO COM A PECULIARIDADE DO CASO EM 

CONCRETO. MANTIDA AINDA A CONDENAÇÃO À RETRATAÇÃO PÚBLICA 

A FIM DE AMENIZAR O MAL SOFRIDO PELO REQUERENTE. SENTENÇA 

CONFIRMADA. RECURSO NÃO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71006253462, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 14/10/2016).” (TJ-RS - 

Recurso Cível: 71006253462 RS, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, 

Data de Julgamento: 14/10/2016, Quarta Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 19/10/2016) No que tange a fixação do 

dano, área em que, em situação como dos autos, arbitro em R$ 6.000,00 

(seis mil reais), indenização esta que atende os princípios, pois não se 

deve levar em conta apenas o potencial econômico da demandada, é 

preciso também à repercussão do ressarcimento sobre a situação social e 

patrimonial da ofendida, para que lhe seja proporcionada. Face ao exposto 

e princípios de direito aplicáveis à espécie, JULGO PROCEDENTE, a 

presente ‘Ação Ordinária dede Indenização por Dano Moral’, promovida 

por LUANA MENDES PEDROSA, com qualificação nos autos, em desfavor 

de NILZETE OLIVEIRA SPINELLI ORLATO, com qualificação nos autos, 

para o fim de: a) condenar a ré ao pagamento da importância de R$ 

6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, devendo incidir juros 

(1% a.m. simples) e correção monetária (INPC/IBGE) a contar desta 

decisão; b) condenar a ré ao pagamento de custas judiciais e honorários 

advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sob o valor da 

condenação; c) transitada em julgado, em não havendo pedido de 

cumprimento de sentença, e pagas as custas devidas, o que deve ser 

certificado, arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis-Mt, 30/Julho/2.018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 

1ª Vara Cível.-

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004098-92.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FABIOLA DE JESUS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SARAH BEZERRA SCHEFFER OAB - MT24291/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1004098-92/2018 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito Autora: 

Fabíola de Jesus Santos. Ré: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de 

Energia S/A. Vistos, etc. FABÍOLA DE JESUS SANTOS, com qualificação 

nos autos, via seus bastantes procuradores, ingressou com ‘Embargos 

Declaratórios’ pelos fatos narrados no petitório de (fls.35/37 – 

correspondência ID 13605322), vindo-me os autos conclusos. É o relatório 

necessário. D E C I D O: Inicialmente, cumpre ressaltar que os embargos 

declaratórios possuem finalidade específica, expressamente delimitada 

pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil: “Art. 1.022. Cabem 

embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: II - suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento; Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão 

que: II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.” No 

caso posto à liça, aduz a embargante que a decisão de (fls.28/33 – 

correspondência ID 13542259) é omissa, aduzindo que: “requereu que a 

embargada se abstivesse de incluir novamente o nome da requerente no 

SPC e SERASA e a multa diária ao demandado, visto ter se tornado 

corriqueiro o descumprimento da ré de decisões judiciais.” (grifamos). Pois 

bem. Analisando-se a questão em desate, tenho para mim que a pretensão 

esposada pelo embargante é pertinente e, à evidência, deve ser acatada. 

A parte embargante discute a omissão na análise do pedido de aplicação 

de astreintes, sendo a presente supressão passível de reparação. Assim, 

analisando os argumentos do embargante, bem como, a complementação 

da decisão de (fls.28/33 – correspondência ID 13542259) é medida que se 

impõe. Face ao exposto e princípios de direito atinentes à espécie, 

ACOLHO os embargados ofertados por FABÍOLA DE JESUS SANTOS, 

com qualificação nos autos e, via de consequência, chamo o feito a ordem 

para deferir o pedido constante do item ‘1 – última parte’ de (fl.15 – 

correspondência ID 13528793, fl.13), obste-se de efetuar a inscrição do 

nome e CPF da autora nos órgãos de restrição ao crédito, no que tange ao 

débito ora discutido; ademais, no que diz respeito à fixação de multa diária 

por descumprimento da determinação, fixo a mesma no importe de 

R$200,00 (duzentos reais), até o limite de R$3.000,00 (três mil reais). Por 

fim, cumpram-se os demais termos da decisão de (fls.28/33 – 

correspondência ID 13542259). Intimem-se. Cumpra-se. Roo/Mt 30 de julho 

de 2018 Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004232-22.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JHULLYO CESAR DA SILVA DIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DHANDARA ADRYHELLE VILELA DE ALMEIDA OAB - MT21021/O 

(ADVOGADO)

WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA OAB - MT21568/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1004232-22/2018 Ação: Cobrança de Seguro Obrigatório Autor: Jhullyo 

Cesar da Silva Dias. Ré: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Vistos, etc. 

JHULLYO CESAR DA SILVA DIAS, com qualificação nos autos, propôs a 

presente “Ação de Cobrança de Diferença de Seguro Obrigatório” em 

desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, com qualificação 

nos autos, a autora em sua exordial pugna pelo deferimento da 

assistência judiciária. Por fim, compulsando os autos verifica-se que a 

empresa ré sequer fora citada; que, a parte autora requereu a desistência 

da ação à (fl.67 – correspondência ID 13859787). É o relatório necessário. 

D E C I D O: Trata-se de ação de cobrança de diferença de seguro 

obrigatório (DPVAT), proposta pela autora em 12.06.2018, entretanto, a 

parte autora pugna pela extinção do feito sem resolução do mérito com 

fulcro no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. Portanto, não há que 

se falar em interesse processual na presente, sendo esta uma das 

condições da ação, nesse sentido é a jurisprudência: “LOCAÇÃO DE 

IMÓVEIS EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL AÇÃO RESCISÓRIA 

DESISTÊNCIA DA AÇÃO EXTINÇÃO COM BASE NO ART. 267, VIII, DO CPC. 

Nos termos do art. 267, VIII do CPC, extingue-se o processo, sem 

resolução do mérito, quando o autor desistir da ação.” (TJ-SP - AR: 

603848020108260000 SP 0060384-80.2010.8.26.0000, Relator: Paulo 

Ayrosa, Data de Julgamento: 23/08/2011, 16º Grupo de Câmaras de Direito 

Privado, Data de Publicação: 26/08/2011) “APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR 

PÚBLICO. DESISTÊNCIA DA DEMANDA. HOMOLOGAÇÃO. ARTIGO 267, 

VIII, DO CPC. PROCESSO AINDA NÃO ANGULARIZADO. EM DECISÃO 

MONOCRÁTICA, EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

NA FORMA DO ARTIGO 267, VIII, DO CPC.” (TJ-RS - AC: 70047288766 RS 

, Relator: Agathe Elsa Schmidt da Silva, Data de Julgamento: 15/03/2012, 

Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

25/04/2012) (grifei) Face ao exposto e princípios de direito atinentes à 

espécie, JULGO EXTINTA sem resolução do mérito a presente “Ação de 

Cobrança de Diferença de Seguro Obrigatório” promovida por JHULLYO 

CESAR DA SILVA DIAS, com qualificação nos autos, em desfavor de 

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito 

privado, com fulcro no artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil. 

Custas pela parte autora. Façam-se as anotações em conformidade com o 

Provimento nº 18/2012/CGJ. Sem honorários porque não houve citação, 

certifique-se o trânsito em julgado ante a desistência do prazo recursal, 

arquive-se com as anotações e baixas de estilo (art.90, CPC). Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Roo/Mt 30 de julho de 2018 Dr. Luiz Antonio Sari, 

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Sentença Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1004617-04.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELZINHO GOMES DE SIRQUEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO FRAGA FILHO OAB - MT6818/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PANORAMA IMOBILIARIA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1005297-86/2017 Ação: Usucapião Autor: Elzinho Gomes de Sirqueira. 

Ré: Panorama Imobiliária Ltda – ME. Vistos, etc. ELZINHO GOMES DE 

SIRQUEIRA, com qualificação nos autos, ingressaram neste juízo com a 

presente “Ação de Usucapião” em desfavor de PANORAMA IMOBILIÁRIA 

LTDA – ME, pessoa jurídica de direito privado, sobreveio o pedido de 

assistência judiciária, vindo-me os autos conclusos. Outrossim, a parte 

autora fora intimada, via seu patrono, para sanar as irregularidades, 

entretanto, deixou transcorrer o prazo in albis, conforme certidão (fl.63 – 

correspondência ID 14373919). É o relatório necessário. D E C I D O: 

Devidamente intimada, sob pena de extinção do feito, a parte autora não 

carreou os dados indispensáveis à propositura da demanda, conforme 

determinado às (fls.39/41 e fls.56/57 – correspondência ID 9722669 e 

ID10753649). Como se sabe, para o indeferimento da petição inicial é 

desnecessária a intimação pessoal da parte interessada. Nesse sentido: 

"desnecessária a intimação pessoal das partes, na hipótese de extinção 

do processo por descumprimento de determinação de emenda a inicial" 

(STJ, AgRg nos EDcl na AR nº 3196/SP, 2a Seção). “PROCESSUAL CIVIL - 

PETIÇÃO INICIAL - REQUISITOS - AUSÊNCIA - INTIMAÇÃO JUDICIAL - NÃO 

ATENDIMENTO INTEGRAL - INDEFERIMENTO - EXTINÇÃO DO PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ARTS.284, PARÁGRAFO ÚNICO; 295 VI E 

267, I, TODOS DO CPC - INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE - 

RECURSO - RAZÕES DISSOCIADAS - NÃO CONHECIMENTO - 

PRECEDENTES. - Não obstante tenha sido intimado para emendar a petição 

inicial no prazo assinado pelo Juízo a quo, o Apelante não cumpriu 

integralmente a diligência, porquanto, correto o indeferimento da exordial e 

a extinção do processo sem resolução do mérito na forma preconizada do 

artigo 284, parágrafo único c/c os arts. 295, VI, e 267, I, todos do CPC. 

Impende ressaltar a desnecessidade da intimação pessoal, eis que a 

publicação em nome do advogado constituído nos autos é o quanto basta, 

sendo este o entendimento jurisprudencial(..). -Precedentes -Recurso não 

conhecido”. (TRF2, 8ª Turma Especializada; AC 200951010052733, Des. 

Federal POUL ERIK DYRLUND, DJU 03/08/2009) Assim, considerando-se 

que a parte autora devidamente intimada a emendar a inicial assim não 

procedeu, impõe-se a extinção do feito. Face ao exposto, JULGO E 

DECLARO, por sentença, extinto sem resolução de mérito o processo 

aforado por ELZINHO GOMES DE SIRQUEIRA, em desfavor de PANORAMA 

IMOBILIÁRIA LTDA – ME, com fulcro no art. 321, do Código de Processo 

Civil, tendo em vista que indefiro a petição inicial. Custas pela parte autora. 
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Façam-se as anotações em conformidade com os Provimentos nº 

40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ e nº 88/2014/CGJ. Sem honorários haja 

vista que não houve a citação da parte contrária. Transitada em julgado e 

cumpridas as demais formalidades de praxe, o que deve ser certificado, 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Roo/Mt 30 de julho de 2018 

Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001973-54.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILTON OLIVEIRA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1001973-54/2018 Ação: Busca e Apreensão Autor: Bradesco 

Administradora de Consórcios Ltda. Réu: Wilson Oliveira – ME. Vistos, etc. 

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, pessoa jurídica 

de direito privado, via seu bastante procurador, ingressou neste Juízo com 

a presente “Ação de Busca e Apreensão” em desfavor de WILSON 

OLIVEIRA – ME, pessoa jurídica de direito privado, aduzindo: “Que as 

partes firmaram contrato de financiamento, com clausula de alienação 

fiduciária” Outrossim, a parte autora fora intimada, via seu patrono, para 

sanar as irregularidades, entretanto, deixou transcorrer o prazo in albis, 

conforme certidão (fl.74 – correspondência ID 14228770). É o relatório 

necessário. D E C I D O: Devidamente intimada, sob pena de extinção do 

feito, a parte autora não carreou os documentos indispensáveis à 

propositura da demanda, conforme determinado às (fls.68/69 – 

correspondência ID 12587855). Como se sabe, para o indeferimento da 

petição inicial é desnecessária a intimação pessoal da parte interessada. 

Nesse sentido: "desnecessária a intimação pessoal das partes, na 

hipótese de extinção do processo por descumprimento de determinação 

de emenda a inicial" (STJ, AgRg nos EDcl na AR nº 3196/SP, 2a Seção). 

“PROCESSUAL CIVIL - PETIÇÃO INICIAL - REQUISITOS - AUSÊNCIA - 

INTIMAÇÃO JUDICIAL - NÃO ATENDIMENTO INTEGRAL - INDEFERIMENTO - 

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ARTS.284, 

PARÁGRAFO ÚNICO; 295 VI E 267, I, TODOS DO CPC - INTIMAÇÃO 

PESSOAL - DESNECESSIDADE - RECURSO - RAZÕES DISSOCIADAS - 

NÃO CONHECIMENTO - PRECEDENTES. - Não obstante tenha sido intimado 

para emendar a petição inicial no prazo assinado pelo Juízo a quo, o 

Apelante não cumpriu integralmente a diligência, porquanto, correto o 

indeferimento da exordial e a extinção do processo sem resolução do 

mérito na forma preconizada do artigo 284, parágrafo único c/c os arts. 

295, VI, e 267, I, todos do CPC. Impende ressaltar a desnecessidade da 

intimação pessoal, eis que a publicação em nome do advogado constituído 

nos autos é o quanto basta, sendo este o entendimento jurisprudencial(..). 

-Precedentes -Recurso não conhecido”. (TRF2, 8ª Turma Especializada; 

AC 200951010052733, Des. Federal POUL ERIK DYRLUND, DJU 

03/08/2009) Assim, considerando-se que a parte autora devidamente 

intimada a emendar a inicial assim não procedeu, impõe-se a extinção do 

feito. Face ao exposto, JULGO E DECLARO, por sentença, extinto sem 

resolução de mérito o processo aforado por BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, pessoa jurídica de direito 

privado, em desfavor de WILSON OLIVEIRA – ME, pessoa jurídica de 

direito privado, com fulcro no art. 321, do Código de Processo Civil, tendo 

em vista que indefiro a petição inicial. Custas pela parte autora. Sem 

honorários haja vista que não houve a citação da parte contrária. 

Transitada em julgado e cumpridas as demais formalidades de praxe, o 

que deve ser certificado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Roo/Mt 30 de julho de 2018 Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara 

Cível.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000350-52.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO IVAN ZAKIDALSKI OAB - PR39274 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GROSSI & SOUZA GROSSI LTDA - ME (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

na qualidade de patrono da parte AUTORA para que, efetue o pagamento 

da Guia de Diligência do Sr. Oficial de Justiça, por meio da CPD - Central de 

Pagamento de Diligências, regulamentada pelo Provimento nº 7/2017 da 

CGJ - Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, que 

poderá ser extraída no site do TJMT, devendo juntar uma cópia aos autos, 

com a finalidade de cumprimento de Mandado.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003489-12.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO ZANDONADE (RÉU)

MARIA LEAL BARBOSA ZANDONADI (RÉU)

CAMILO MIGUEL ZANDONADE (RÉU)

JOAO BOSCO ZANDONADE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003489-12.2018.8.11.0003. 

AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A RÉU: FABIO ZANDONADE, JOAO BOSCO 

ZANDONADE, CAMILO MIGUEL ZANDONADE, MARIA LEAL BARBOSA 

ZANDONADI Vistos etc. De início, DETERMINO que a parte autora 

comprove nos autos o recolhimento das custas e taxas judiciais, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos 

termos do parágrafo único, do artigo 321, do Novo Código de Processo 

Civil. Superada a irregularidade supramencionada, RECEBO a inicial eis 

que preenche os requisitos do art. 319 e não incide nas hipóteses do art. 

330, ambos da lei 13.105/15 (Novo Código de Processo Civil). Expeça-se 

mandado para que o requerido, no prazo de 15 dias, efetue o pagamento 

do débito em questão e dos honorários advocatícios, que fixo em 5% do 

valor atribuído à causa (art. 701 do CPC/15), ou apresente embargos à 

ação monitória (art. 702 do CPC/15). Faça constar no mandado que, se no 

referido prazo, não efetuar o pagamento ou oferecer embargos, 

constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial (art. 701, § 2, do 

CPC/15). Consigno que o réu será isento do pagamento de custas 

processuais se cumprir o mandado no prazo legal (art. 701, § 1º, do CPC). 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 04 de junho de 

2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003769-80.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO ROCHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALVES ATHAIDE OAB - MT0011858S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003769-80.2018.8.11.0003. 

AUTOR: CARLOS ALBERTO ROCHA RÉU: BANCO MERCEDES-BENZ DO 

BRASIL S/A Vistos etc. Trata-se de AÇÃO REDIBITÓRIA C/C PEDIDO DE 

REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES 

ajuizada por CARLOS ALBERTO ROCHA em desfavor de BANCO 

MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A, ambos devidamente qualificados na 

exordial. Primeiramente, de acordo com o artigo 98 da Lei n. 13.105/2015 

(Novo Código de Processo Civil), “a pessoa natural ou jurídica, brasileira 

ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à 

gratuidade da justiça, na forma da lei”. Todavia, analisando-se os autos, 

percebe-se que não está comprovada a insuficiência de recursos da 

parte autora, ou seja, não foram satisfeitas as condições impostas pela 

legislação pertinente para a concessão da gratuidade postulada, bem 

como não houve o pagamento das custas judiciais. Vale ressaltar que o 
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direito à assistência jurídica, na forma integral e gratuita, conforme 

preceitua o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição, é voltado aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, pois é fato que a Constituição não 

institucionalizou a indiscriminada isenção de pagamento dos serviços 

judiciários. In casu, verifico que a parte requerente não apresentou 

comprovante de rendimentos, declaração de Imposto de renda, ou 

qualquer outro documento capaz de conferir certeza quanto à alegada 

inviabilidade de pagamento das despesas em questão, revelando-se 

inócua nesse sentido a mera juntada de declaração de hipossuficiência. 

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial: DIREITO PROCESSUAL 

CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO À 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SIMPLES DECLARAÇÃO DE 

HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE 

RECURSOS PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE 

DE JUSTIÇA INDEFERIDO - PRECEDENTES - RECURSO EM CONFRONTO 

COM A JURISPRUDÊNCIA – ARTIGOS 527, INCISO I E 557, CAPUT, AMBOS 

DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, C/C ART. 66, IX DO RITJDFT- DECISÃO 

MANTIDA. 1 - O artigo 4º da Lei Federal 1.060/50 assegura a concessão 

dos benefícios da assistência judiciária mediante a simples afirmação da 

condição de hipossuficiência econômica. Por sua vez, a Constituição 

Federal de 1988, em seu art. 5º, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado 

prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos”. 2 - Inobstante divergência jurisprudencial 

acerca do tema em debate, adiro ao entendimento daqueles que defendem 

ser necessária a prova da situação de penúria econômica, sendo que tal 

interpretação emana da própria Constituição Federal, a qual autoriza o 

magistrado a indeferir o pedido de plano caso existam fundadas razões 

para negar o benefício, mitigando, assim, a desnecessidade de outros 

elementos de prova. 3 - Não se vislumbrando fundamento para modificar a 

decisão agravada, não trazendo as razões do agravo regimental fatos 

capazes de infirmar a justificativa pela qual se negou seguimento a agravo 

de instrumento por decisão monocrática prevista no art. 557 do CPC, o não 

provimento do recurso é medida que se impõe. 4 - Agravo regimental 

conhecido e não provido. (TJ-DF - AGR1: 201500203107831 Agravo de 

Instrumento, Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 03/02/2016, 

5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 12/02/2016 . Pág.: 

260). Diante do acima exposto, nos termos do que dispõe o artigo 99, § 2º, 

do Novo Código de Processo Civil (art. 99. (...) § 2o O juiz somente poderá 

indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta 

dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes 

de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento 

dos referidos pressupostos), concedo à parte autora o prazo de 15 

(quinze) dias para comprovar a alegada insuficiência de recursos para 

pagamento das custas e despesas processuais. Em caso de silêncio no 

prazo ora concedido, será indeferida a pretendida gratuidade. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, conclusos. RONDONÓPOLIS, 18 de 

junho de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003941-22.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R A BONFIM PEREIRA & CIA. LTDA - ME (EXECUTADO)

ROSIMEIRE APARECIDA BONFIM PEREIRA (EXECUTADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

na qualidade de patrono da parte AUTORA para que, efetue o pagamento 

da Guia de Diligência do Sr. Oficial de Justiça, por meio da CPD - Central de 

Pagamento de Diligências, regulamentada pelo Provimento nº 7/2017 da 

CGJ - Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, que 

poderá ser extraída no site do TJMT, devendo juntar uma cópia aos autos, 

com a finalidade de cumprimento de Mandado.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002708-87.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ARLETE FONSECA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR OAB - MT15290/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVELINO AMARO DA CRUZ (RÉU)

Outros Interessados:

MARCELINO OLIVEIRA DA CRUZ (CONFINANTES)

CARMINDO OLIVEIRA DA CRUZ (CONFINANTES)

ADEVAIR OLIVEIRA DA CRUZ (CONFINANTES)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

na qualidade de patrono da parte AUTORA para que, efetue o pagamento 

da Guia de Diligência do Sr. Oficial de Justiça, para CITAÇÃO DOS 

CONFINANTES, por meio da CPD - Central de Pagamento de Diligências, 

regulamentada pelo Provimento nº 7/2017 da CGJ - Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, que poderá ser extraída no site do 

TJMT, devendo juntar uma cópia aos autos, com a finalidade de 

cumprimento de Mandado .

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 341359 Nr: 9505-87.2004.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE NEUSA MARIA CALENTI CORREA, MARIA 

DA PENHA CORREA, JOSE CARLOS CORREA, CELSO CALENTI CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO RUBI LTDA, RÁPIDO CHAPADENSE 

VIAÇÃO LTDA, LIBERTY PAULISTA SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO VANZELI - 

OAB:7588/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO RANDAZZO NETO 

- OAB:3504-A/MT, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12333/MT, 

ROGERIO NUNES GUIMARAES - OAB:6569/ MT

 Vistos e examinados.

HOMOLOGO o acordo de fls. 794/795 celebrado entre as partes LIBERTY 

SEGUROS S/A e LEONARDO RANDAZZO NETO e o acordo de fls. 

796/797 celebrado entre LIBERTY SEGUROS, ESPÓLIO DE NEUSA MARIA 

CALENTI CORREA, MARIA DA PENHA CORREA, JOSÉ CARLOS CORREA e 

CELSO CALENTI CORREA.

 Com fulcro no disposto no artigo 487, inciso III, alínea “b” e artigo 515, 

inciso II, do Código de Processo Civil, declaro a extinção do processo com 

julgamento do mérito.

 Custas processuais e honorários advocatícios como acordado pelas 

partes.

 Proceda-se com o cumprimento de todas as formalidades necessárias, 

incluindo-se eventuais baixas e/ou restrições.

Publique-se.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 708586 Nr: 3449-57.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALBERTO TEIXEIRA DA SILVVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para 

manifestar, no prazo legal, acerca das informações de fls. 94/99, 

requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 372388 Nr: 826-30.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHEMINOVA BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMILDO LUIS FADANELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 
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OAB:76458/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:5417-B/MT, SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - OAB:9724-B/MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO os procuradores das partes a manifestarem 

sobre fls.122/124, no prazo legal, requerendo, para tanto, o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 785806 Nr: 8507-36.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIO CESAR VAQUERO COBIANCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTO POTIGUARAS COMERCIO DE 

COMBUSTIVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR PORTO SOUZA - 

OAB:7250/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 discordância das partes quanto ao valor atribuído ao bem penhorado, 

entendo que, para a solução da questão que ora se apresenta em Juízo, é 

de suma necessidade a realização de nova avaliação do imóvel, a ser 

efetuada por avaliador com conhecimentos especializados, tal como 

postulado pela credora PETROBRÁS. Deste modo, antes de apreciar o 

pedido de adjudicação, formulado pelo exequente, com fulcro no disposto 

no artigo 870, §único do CPC, DETERMINO A REALIZAÇÃO DE NOVA 

AVALIAÇÃO DO BEM IMÓVEL PENHORADO, a ser realizada por avaliador 

com conhecimentos especializados. Nomeio para realizar a avaliação o 

perito judicial avaliador cadastrado neste Juízo, VINÍCIUS SANTOS 

CIRÍACO, registrado no CRECI 3992 MT e devidamente cadastrado neste 

Juízo.Intime-se o perito nomeado para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresente proposta de honorários periciais. Com a apresentação, 

intimem-se a credora PETRÓBRAS (que solicitou a realização de nova 

avaliação) para que, no prazo de 05 (cinco) dias, efetue o depósito dos 

valores solicitados pelo perito avaliador, sob pena de preclusão. Efetuado 

o depósito, intime-se o perito avaliador para iniciar os trabalhos, podendo 

efetuar o levantamento de 50% dos valores depositados e o 

remanescente quando da apresentação do laudo pericial. Fixo o prazo de 

10 (dez) dias para a entrega do laudo (art. 870, §único), que deverá 

conter as especificações elencadas no artigo 872. Com a juntada do laudo 

de avaliação aos autos, digam as partes e os credores interessados, no 

prazo de 05 (cinco) dias (art. 872, §2º). Após, conclusos. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 380749 Nr: 9002-95.2006.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHIRLEI MESQUITA SANDIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDA LOPES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHIRLEI MESQUITA SANDIM - 

OAB:5257/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO RANDAZZO NETO 

- OAB:3504-A/MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para 

manifestar, no prazo legal, acerca das informações de fls. 334, 

requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 434794 Nr: 3460-57.2010.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDEMAR FERNANDES ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR GIRALDI FARIA - 

OAB:OAB/MT7245, SEBASTIAO JOSE DE QUEIROZ JUNIOR - 

OAB:OAB/MT12.841

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT, ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:OAB/ RJ 86235

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO os procuradores das partes, para 

manifestarem no prazo legal acerca do retorno deste feito do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 418232 Nr: 675-59.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO PEDRO VIDOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos, INTIMANDO o patrono da parte exequente da r. Decisão de fls. 73, 

nestes termos:

 "Após, com ou sem manifestação, vista à parte exequente para que 

requeira o que entender de direito em 05 (cinco) dias, e conclusos".

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 843702 Nr: 9594-90.2016.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTIN, LOUIZE HONORATO DE 

FREITAS, GUILHERME AUGUSTIN, LUCIANA FISCHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:MT/10.365

 Do procuradopr da parte Embargada da r. decisão de fls 250/251, parte 

final transcrita:Por oportuno, consigno que, apesar de a parte executada 

ter nomeado bem imóvel para penhora nos autos da execução em apenso, 

a penhora ainda não foi devidamente formalizada, razão pela qual é de 

rigor o indeferimento do efeito suspensivo no presente momento. Intime-se 

a exequente/embargada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

impugnar os embargos (artigo 920, inciso I, do CPC/15).Após, retornem-me 

os autos conclusos.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 338402 Nr: 6705-86.2004.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE AUGUSTO ANDRADE FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON NUNES MATA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DOS SANTOS 

RESENDE - OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

manifestar-se no prazo legal sobre a correspondência devolvida de folhas 

nº 124.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 727410 Nr: 8286-24.2013.811.0003

 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: MANUEL ALVES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACQUELINE MAGALHÃES 

GONÇALVES - OAB:17.420, JULIANA BARROS MATSUNO - 

OAB:17123/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DAVOGLIO 

ARRUDA - OAB:16.501-B, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT 13.431-B

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO os procuradores das partes, para 

manifestarem no prazo legal acerca do retorno deste feito do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 726586 Nr: 7512-91.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVIANE PEREIRA ROCHA ME, VIVIANE 

PEREIRA ROCHA, CLEIDINEL SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para 

manifestar, no prazo legal, acerca das informações de fls. 93/95, 

requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 713185 Nr: 8290-95.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICROAGIL INFORMÁTICA COMERCIO LTDA 

ME, BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para 

manifestar, no prazo legal, acerca das informações de fls. 76/78, 

requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 702230 Nr: 10208-71.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON MEDEIROS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para que 

indique bens penhoráveis da parte devedora, em 05 (cinco) dias, sob 

pena de suspensão dos autos, conforme r. decisão de fls.121.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 296478 Nr: 11173-64.2002.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOCIEDADE EDUCACIONAL DE RONDONOPOLIS S/C 

LTDA CIE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BALTAZAR CASAS MARTINEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 7666, MAX PAULO DE SOUSA 

E SILVA - OAB:13.965-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSEIAS SERAFIM DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 4.777

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para 

manifestar, no prazo legal, requerendo, para tanto, o que entender de 

direito, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme r. decisão de fls. 189.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 433772 Nr: 2438-61.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURIVALDO LOPES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILLA PIMENTEL ALMEIDA - 

OAB:21022/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, ao 

Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como, a 

Ordem de Serviço nº 002/2017-GAB, tendo estes autos adentrado na fase 

de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, conforme pedido de fls. 290/292, 

IMPULSIONO os presentes, para que se promova as alterações 

necessárias no sistema e na capa dos autos. Após, INTIME-SE o devedor 

para cumprir a sentença, mediante o pagamento do débito, acrescido de 

eventuais custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes 

previstos no artigo 523 do CPC. Não ocorrendo o pagamento voluntário, no 

prazo assinalado, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, 

também, de honorários advocatícios de dez por cento (art. 523, §1º do 

CPC). O devedor poderá ainda apresentar impugnação, observando-se o 

disposto no artigo 525 do CPC/15.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 429754 Nr: 11836-66.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C HENRIQUE DE FREITAS, CARLOS HENRIQUE 

DE FREITA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para 

manifestar, no prazo legal, requerendo, para tanto, o que entender de 

direito, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme r. decisão de fls. 99.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 451404 Nr: 6583-29.2011.811.0003

 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: NAZARÉ DE FÁTIMA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCEBÍADES FRANÇA DOURADO, 

DERALDINA DE OLIVEIRA DOURADO, JOSÉ MARTINS DE ARAÚJO, MARIA 

AUXILIADORA LOPES, ANTÔNIO CARVALHO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO MORAES DE 

SOUZA - OAB:OAB/MT14032, VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo legal, requerendo, para tanto, o que 

entender de direito, sob pena de extinção.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 875802 Nr: 8711-12.2017.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL MANTOANI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HDI SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8.506-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evaldo Magno Leite Teixeira 

- OAB:22378/0, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - OAB:8506-A, 

RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12333/MT

 Intimação do patrono da parte requerida, para instruir a precatória com os 

documentos essenciais para o devido cumprimento (Inicial, Contestação e 

Impugnação), consigno outrossim que, não sendo tomada as providências 

devidas, a CP será devolvida sem cumprimento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 441126 Nr: 9795-92.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZABETH OLIVEIRA GUIMARAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIRIATO BISPO SEABRA - 

OAB:11061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13245-A/MT, PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ - 

OAB:13239-A

 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 002/2017-GAB, tendo estes autos adentrado na fase 

de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, conforme pedido de fls. 340/341, 

IMPULSIONO os presentes, para que se promova as alterações 

necessárias no sistema e na capa dos autos. INTIMANDO o devedor para 

cumprir a sentença, mediante o pagamento do débito, acrescido de 

eventuais custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes 

previstos no artigo 523 do CPC. Não ocorrendo o pagamento voluntário, no 

prazo assinalado, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, 

também, de honorários advocatícios de dez por cento (art. 523, §1º do 

CPC). O devedor poderá ainda apresentar impugnação, observando-se o 

disposto no artigo 525 do CPC/15.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 436304 Nr: 4972-75.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTAIR DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A/MT, 

RENAN NADAF GUSMÃO - OAB:OAB/MT16284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI DE SOUSA BRITO 

FILHO - OAB:13625-B/MT, SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - 

OAB:9724-B/MT

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos, INTIMANDO o patrono da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo, para tanto, o que entender 

de direito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 417750 Nr: 198-36.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIBANCO - UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMANDA COMERCIO DE PRODUTOS 

ELETRONICOS LTDA, ODAIR JOSE DA SILVA, LIDIANE ALVES LINO DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT14992-A, LAZARO JOSE GOMES 

JUNIOR - OAB:MT/8194-A, THOMAZ HENRIQUE RODRIGUES DE 

CARVALHO - OAB:12476/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ALVES SANTOS - 

OAB:12461/MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para requerer 

o que entender de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 372980 Nr: 1403-08.2006.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO ROBERTO CIRINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CREDIBEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIAO GERALDO DE LIMA - 

OAB:OAB/MT-6256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MONICA RABONI FAXINA - 

OAB:276336/SP

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para 

manifestar sobre certidão de fls.219, no prazo legal, requerendo, para 

tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 432614 Nr: 1279-83.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDINEI OLIVEIRA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LIDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:OAB/SP 156.187, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT 20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos, INTIMANDO o patrono da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo, para tanto, o que entender 

de direito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 437035 Nr: 5703-71.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BARRIGA VERDE TRANSPORTES E COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSMATOGROSSO TRANSPORTES 

RODOVIARIOS LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERT ZILI DOS SANTOS - 

OAB:SC/13.379, GUSTAVO LAZ MACHADO - OAB:SC/23.237

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o patrono da parte autora para, no prazo de 

05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo, para tanto, o 

que entender de direito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 355991 Nr: 10953-61.2005.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CARLOS VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A, LOISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT 3533A

 Vistos etc.
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Cumpra-se a decisão proferida nos autos em apenso.

Sem prejuízo dessa providência, e diante da suspensão da venda judicial 

do imóvel penhorado em face da decisão liminar proferida nos embargos 

de terceiro ajuizados, requeira o credor, em 10 (dez) dias, o que entender 

de direito para o prosseguimento desta ação satisfativa.

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003533-02.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA VILELA PASSOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO JOSE FARIAS DE SOUZA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO PRAZO: 30 DIAS 

Dados do processo: Processo: 1003533-02.2016.8.11.0003; Valor causa: 

R$ 30.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

ACIDENTE DE TRÂNSITO]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: ERICA VILELA PASSOS Parte Ré: RÉU: APARECIDO JOSE 

FARIAS DE SOUZA Pessoa(s) a ser(em) citada(s) RÉU: APARECIDO JOSE 

FARIAS DE SOUZA, inscrito no CPF: 019.217.761-37. Data de Distribuição 

da Ação: 07/10/2016 16:55:22. FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima 

qualificada, atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

presente ação que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo legal, contados da expiração do prazo 

deste edital, apresentar resposta, querendo, sob pena de serem 

considerados como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na 

peça vestibular. RESUMO DA INICIAL: Cuida-se de Ação de Indenização 

por Danos Morais e Materiais em que a parte autora alega que, na data de 

01/06/2016 trafegando pela via preferencial, o requerido, sem observar a 

sinalização de parada causou a colisão; QUE, confeccionou o Boletim de 

Ocorrência; QUE, diante da colisão, seu veículo ficou impossibilitado de 

exercer a função necessária para o qual foi adquirido; QUE, teve um custo 

equivalente a R$ 5.540,00 (cinco mil, quinhentos e quarenta reais), 

conforme notas e recibos. Após discorrer sobre a matéria de fato e de 

direito aplicável ao caso aludido, pleiteia a procedência dos pedidos iniciais 

e dá à causa o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), estando sob o 

manto da gratuidade da justiça. DESPACHO: "Vistos etc. DEFIRO o petitório 

retro, no tocante à citação por edital da parte requerida, visto que 

preenche os requisitos do artigo 256 do Novo Código de Processo Civil. 

Cite-se a parte demandada por edital, observando-se o disposto no artigo 

257 do Novo CPC. O prazo do edital será de 30 (trinta) dias. Decorrido o 

prazo do edital sem resposta, certifique-se a revelia. Nesse caso, desde 

já nomeio a Defensoria Pública Estadual, atuante nesta Comarca, como 

curadora especial da parte requerida, que deverá ser intimada de seu 

múnus para que promova a defesa de seus interesses, no prazo legal. 

Expeça-se o necessário, com as cautelas de estilo. Cumpra-se. 

RONDONÓPOLIS, 02 de maio de 2018. Juiz(a) de Direito." ADVERTÊNCIA: 

Fica(m) ainda advertido(s) o(s) requerido(s) de que, decorrido o prazo do 

edital sem resposta, certifique-se a revelia. E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, SOLANGE DE LUCENA DANTAS COSTA, 

digitei. RONDONÓPOLIS, 30 de julho de 2018 SOLANGE DE LUCENA 

DANTAS COSTA Gestor(a) Judiciário(a) 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

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000540-49.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar a 

parte APELADA para apresentar contrarrazões, no prazo legal, ao 

recurso de Apelação interposto tempestivamente.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001433-40.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO DIAS DE JESUS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY LOPES DA SILVA MARTINS OAB - MT0015518A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar a 

parte APELADA para apresentar contrarrazões, no prazo legal, ao 

recurso de Apelação interposto tempestivamente.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001858-04.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE PUHL FISCHER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLIVIA DE MATTOS GARCIA OAB - MT0014064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BARCELONA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE MUNTOREANU MARREY OAB - SP255006 (ADVOGADO)

GUILHERME TILKIAN OAB - SP257226 (ADVOGADO)

Outros Interessados:

EUGÊNIO MARTINS NETO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, 

MANIFESTAR ACERCA DO LAUDO PERICIAL.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003940-37.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NILMA DE SOUZA SANTANA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO GAMA FILHO OAB - MT13444/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, 

QUERENDO, MANIFESTAR ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, 

NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001218-98.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDENIR ALVES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONATAS RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS OAB - MT0016983A 

(ADVOGADO)

ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS OAB - MT0013620A 

(ADVOGADO)

ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS OAB - MT0015527A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FINAG FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNNA LUIZA QUEIROZ MOLATO OAB - MT0018396A (ADVOGADO)
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INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, 

QUERENDO, MANIFESTAR ACERCA DO DOCUMENTO ID. 

13164015-13164076, NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002713-46.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICK LIMA DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDENICIO AVELINO SANTOS OAB - MT15525/O (ADVOGADO)

PATRICIA SILVA SOUZA OAB - MT21198/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROTTA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - EPP (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA OAB - MT13809/A 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (DENUNCIAÇÃO À LIDE)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE REQUERIDA PARA, 

QUERENDO, MANIFESTAR ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS 

DA LITISDENUNCIADA, NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005018-37.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES SEMENTINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAROLINE PIMENTEL ALMEIDA OAB - MT19878/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VLI MULTIMODAL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, 

QUERENDO, MANIFESTAR ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, 

NO PRAZO LEGAL.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 4641 Nr: 1434-53.1991.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRASWEY S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDES & TEODORO LTDA, PAZINATO & 

PAZINATO LTDA, IRINEU FERNANDES, GILDATEODORO FERNANDES, 

ERNESTO PAZINATO, CLARICE CAZER PAZINATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX CAMPOS MARTINS - 

OAB:DEFENSOR, BENJAMIM VIEIRA CELIO FILHO - OAB:MT/3.700, 

IVAILTON VILELA DE MORAES - OAB:4043-A/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA, PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO NO PRAZO DE 48 HORAS, DEVENDO SER INDICADA PROVIDÊNCIA 

EFETIVA E APTA, NÃO SENDO SUFICIENTE MERO PEDIDO DE VISTA DOS 

AUTOS OU NOVO REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO, SOB PENA DE 

ARQUIVAMENTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 418828 Nr: 1269-73.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO FERNANDES ZUFFO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMA TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR GIRALDI FARIA - 

OAB:OAB/MT7245

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURI CARLOS ALVES DE 

ALMEIDA FILHO - OAB:9981-B/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA, PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO NO PRAZO DE 48 HORAS, DEVENDO SER INDICADA PROVIDÊNCIA 

EFETIVA E APTA, NÃO SENDO SUFICIENTE MERO PEDIDO DE VISTA DOS 

AUTOS OU NOVO REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO, SOB PENA DE 

ARQUIVAMENTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 716293 Nr: 11660-82.2012.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE WILK SILVA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 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.: 796248 Nr: 12871-51.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO PERUZZO CENCI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAPEMISA SEGUROS DE VIDA E PREVIDÊNCIA 

SOCIAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUAMAR NASCIMENTO CANUTO 

- OAB:16660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA VISTA DA PETIÇÃO INFORMANDO 

PAGAMENTO (FL. 328/329), NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 750672 Nr: 8110-11.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO FERREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREMI RODRIGUES 

NASCIMENTO SILVA - OAB:OAB/ MT 18261/O, ROGERIO ALVES DE 

SOUZA - OAB:18270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT/13.245-A, ELLEN CRISTINA GONÇALVES PIRES - 

OAB:131.600/SP

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA VISTA DA PETIÇÃO INFORMANDO 

PAGAMENTO (FL. 235/236), NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 732424 Nr: 12635-70.2013.811.0003

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS S/A, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LUIZ RASIA - 

OAB:17595/O, LUIZ PAULO REIS ARAUJO PROCURADOR DO ESTADO - 

OAB:16803-MT, REMI CRUZ BORGES - OAB:11148-A/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE O 

LAUDO PERICIAL DE FLS. 544/588, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 431135 Nr: 13027-49.2009.811.0003

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSEMERI RITA KOLLING FERREIRA, SERENA 

KOLLING, SIDNEY DIAS HARTMAN, SONIA MADALENA SILVA, WILMA 

SCHREIBER, THEREZA SGANZERIA DALBERTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ARY AGACCI NETO - 

OAB:OAB/SC 17.947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIX SIGUEAK ARIMA FILHO 

- OAB:2676/MT, Ilza Regina Defilippi Dias - OAB:27.215 - SP, NELSON 

LUIZ NOUVEL ALESSIO - OAB:61713, VIVIANE AGUIAR - 

OAB:77634/MG

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR-SE, QUERENDO, 

SOBRE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS A FL. 626/629, NO 

PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 9951 Nr: 1300-26.1991.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRASWEY S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A, GERALDO 

ROBERTO PESCE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANTOLFI FERRARINI & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE PARA MANIFESTAR SOBRE A 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 90190 Nr: 1247-64.1999.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOMED SEGURANCA OCUPACIONAL E MEDICINA DO 

TRABALHO S/C LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTERCLINICAS MATO GROSSO ASSIST. 

MEDICA, JOSÉ EDUARDO PORTO, PEDRO EDSON ZANIN, AUGUSTO 

AURÉLIO DE CARVALHO, UNDEMBERG SILVA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO CRISTIANO PIATO - 

OAB:MT/7.172, DUILIO PIATO JUNIOR - OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO CARDOSO - 

OAB:11393/MT, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:, LEONARDO BOAVENTURA 

ZICA - OAB:13.754-B, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - OAB:12129

 INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA PARA REQUERER O QUE ENTENDER DE 

DIREITO PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA, NO PRAZO 

LEGAL.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 787134 Nr: 9042-62.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS 

MÉDICOS DE PORTO ALEGRE LTDA - UNICRED PORTO ALEGRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MELISSA GIRALDI FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÁSSIO AUGUSTO VIONE DA 

ROSA - OAB:OAB/RS 50.660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR GIRALDI FARIA - 

OAB:OAB/MT7245

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CAIO CESAR 

GARCIA BONAN, para devolução dos autos nº 9042-62.2015.811.0003, 

Protocolo 787134, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 345931 Nr: 1376-59.2005.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA CONCEIÇÃO FIGUEREDO, SEBASTIAO 

SIMPLICIO GOULART, FABIANA DOS ANJOS GOULART

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON PISTORI, MARIA DOLORES RIBEIRO 

PISTORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JUNIOR - 

OAB:MT/4735, JOAO ROBERTO ZILIANI - OAB:OAB/MT644

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIVAL POHL MOREIRA DE 

CASTILHO - OAB:MT/3981

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RAYANE MOREIRA 

LIBANO FOULETTO, para devolução dos autos nº 1376-59.2005.811.0003, 

Protocolo 345931, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 848268 Nr: 10873-14.2016.811.0003

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE 

RONDONÓPOLIS - SANEAR, THEMIS DE OLIVEIRA, PERCIVAL SANTOS 

MUNIZ, MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DANIELA DE 

OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 10873-14.2016.811.0003, 

Protocolo 848268, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 270302 Nr: 13680-71.1997.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE VALMIR ROQUE PEDROTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO MEDEIROS NETO, MARIA MADALENA 

BORGES MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) ANATALICIO VILAMAIOR, para devolução dos 

autos nº 13680-71.1997.811.0003, Protocolo 270302, 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.: 345534 Nr: 24464-73.1998.811.0003

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRIS JOSÉ GREGIANIN, MERCEDES ROSA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO MEDEIROS NETO, MARIA MADALENA 

BORGES MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO ANTONIO DOS SANTOS 

DAMIAN - OAB:3775-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) ANATALICIO VILAMAIOR, para devolução dos 

autos nº 24464-73.1998.811.0003, Protocolo 345534, 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.: 345535 Nr: 3125-53.2001.811.0003

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->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: CARLOS NIVALDO MARQUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO MEDEIROS NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATALÍCIO VILAMAIOR - 

OAB:OAB -MT 5172

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) ANATALICIO VILAMAIOR, para devolução dos 

autos nº 3125-53.2001.811.0003, Protocolo 345535, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1004276-41.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO BOMFIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO KATSUMI FUGI OAB - SP92003 (ADVOGADO)

FLAVIO CARLI DELBEN OAB - SP123828 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODORAPIDO TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO FRANGE JUNIOR OAB - MT6218-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

EDGAR PACHECO E SOUZA DA SILVA (ADMINISTRADOR JUDICIAL)

EDGAR PACHECO E SOUZA DA SILVA OAB - MT15007-B (ADVOGADO)

 

Vistas ao Sr. Administrador Judicial, para sua manifestação, também 

devendo ser observado o prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1005679-79.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA OAB - MT0007236A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PARATI LUBRIFICANTES E FERRAMENTAS LTDA - ME (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNNA LUIZA QUEIROZ MOLATO OAB - MT0018396A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

VINICIUS CARLLOS CRUVINEL (ADMINISTRADOR JUDICIAL)

VINICIUS CARLLOS CRUVINEL OAB - MT19490/O (ADVOGADO)

 

Intimação do Administrador Judicial para se manifestar nos autos, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000821-05.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS SOUZA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

CREDI$NIL (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA DE OLIVEIRA OAB - MT0017793A (ADVOGADO)

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT0014885A-O (ADVOGADO)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, dar regular prosseguimento 

ao feito, postulando o que entender de direito, sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008065-82.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELI CAZAROTTO RODRIGUES PIRES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, dar regular prosseguimento 

ao feito postulando o que entender de direito, SOB PENA DE EXTINÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007015-21.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GISLEIDE PEREIRA LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1003154-90.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LOTEAMENTO PARQUE TARUMA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANE FORCELINI OAB - MT0010057A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARTINS DE MELO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados 

de Intimação, Citação, Notificação CERTIFICO que, em cumprimento ao r/ 

mandado, não foi possível citar e intimar José Martins de Melo, devido não 

o ter sido encontrado no endereço situado no centro desta cidade, uma 

vez estar incompleto, não tendo sido informado o número do imóvel 

situado na Rua Fernando Correa da Costa, tendo sido depositado o valor 

de apenas uma diligência no valor de R$28,00 - centro, não tendo o autor 

fornecidos meios para a realização das demais diligências. Infrutíferas as 

tentativas de completar ligação para o número de telefone indicado. 

RONDONÓPOLIS/MT, 7 de julho de 2018. MARIA ELIETE RAMOS Oficial de 

Justiça SEDE DO 4ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: 

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, 

JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - 

TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001747-49.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

POSTO DE MOLAS SKINAO LTDA - ME (EXECUTADO)

CLODOALDO ROMAO FERREIRA (EXECUTADO)

SANDRO ROSA DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

MARIA REGINA BERALDO (EXECUTADO)

VILMA ALVES SILVA (EXECUTADO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal, se manifestar 

sobre o decurso do prazo de citação, sem manifestação dos requeridos.

Intimação Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1004067-72.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. BALKE & BALKE LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDVANIA OLIMPIO DA SILVA SANTINI OAB - MT0018460A (ADVOGADO)

DANIELLA GRANGEIRO FERREIRA OAB - GO30313 (ADVOGADO)

ALEXANDRE DE MORAIS KAFURI OAB - GO18064 (ADVOGADO)

JOSE CARLOS RIBEIRO ISSY OAB - GO18799 (ADVOGADO)

EDMAR PORTO SOUZA OAB - MT0007250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)
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Conde (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

PROCURADOR CHEFE DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

CASE ADMINISTRACAO JUDICIAL EIRELI - ME (ADMINISTRADOR JUDICIAL)

PROCURADOR DO MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS (TERCEIRO 

INTERESSADO)

BRUNO OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0009237A (ADVOGADO)

PROCURADOR CHEFE DA DÍVIDA ATIVA DA PROCURADORIA GERAL DA 

FAZENDA NACIONAL NO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

Intimação do representante legal da Administradora Judicial para, no prazo 

de 48h, comparecer em secretaria com o objetivo de assinar o termos de 

compromisso que foi expedido nesta data.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004178-90.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OSWALDO BARROS DUARTE LEAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados 

de Intimação, Citação, Notificação Certifico que, efetuei diligências ao 

endereço indicado, porém não localizei o veículo objeto do feito, motivo por 

que não foi possível proceder à busca e apreensão do bem. 

RONDONÓPOLIS/MT, 18 de junho de 2018. RONAN MEDEIROS MARTINS 

Oficial de Justiça SEDE DO 4ª 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: 1000706-47.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PARANAITA RIBEIRAOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO AMARO RODRIGUES OAB - MG84933 (ADVOGADO)

DAVID ANTUNES DAVID OAB - MG84928 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO GOMES DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados 

de Intimação, Citação, Notificação Certifico que em cumprimento a Carta 

Precatória, compareci ao endereço mencionado: Rua João Pessoa 1157, 

Centro, no dia 21/05 as 18hs 15min, e lá estando constatei que o endereço 

é comercial, onde funciona o escritório do Senhor Celso, conforme 

informação do proprietário da oficina de fronte; assim retornei na data de 

hoje 22/05 às 08hs20min e não encontrando o requerido, renovei 

diligencias as 11hs 30min, e não foi possível proceder a INTIMAÇÃO de 

CELSO GOMES DOS SANTOS, em razão de não encontrá-lo por ocasiões 

das diligências, no local fiz contato com o funcionário Anderson, o qual 

informou que o Senhor Celso não tem horário previsto pra ir ao escritório. 

Diante do exposto, não havendo tempo hábil para novas diligencias, 

devolvo a presente Carta no aguardo de novas determinações. 

RONDONÓPOLIS/MT, 22 de maio de 2018. NARCIZA RODRIGUES DE 

SOUZA Oficial de Justiça SEDE DO 4ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS E 

INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (65) 

3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000431-35.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA CARINA UEHARA PAULA OAB - MT0021387A (ADVOGADO)

CINARA CAMPOS CARNEIRO OAB - MT8521/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON JOSE VIGOLO (REQUERIDO)

GERALDO VIGOLO (REQUERIDO)

EDILENE PEREIRA MORAIS VIGOLO (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal, descrever de 

forma minuciosa os bens que serão objeto da busca e apreensão, 

informando o endereço que se encontram e efetuar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, através do seguinte caminho: site do 

Tribunal de 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: 1006876-69.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA FERNANDA GOMES COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERTON NEVES DOS SANTOS OAB - MT15257 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPACTA COMERCIAL LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HITLER SANSAO SOBRINHO OAB - MT0017757A (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001877-39.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HILARIO JOAO DALSASSO (EXECUTADO)

EDUARDO CAMILOTTI (EXECUTADO)

CARLOS ALBERTO KLAUS (EXECUTADO)

RODORAPIDO TRANSPORTES LTDA (EXECUTADO)

MARIA CORDI KLAUS (EXECUTADO)

 

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: 1001456-49.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CAIAN FAIONE FOSTTER SOARES BASTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT0012790S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO do patrono do autor, para no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifestar sobre a juntada da Contestação intempestiva e dar andamento 

ao feito requerendo o que de direito.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004456-57.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT0005308S 

(ADVOGADO)

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIDINEI FERREIRA DOS ANJOS - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através do 

s e g u i n t e  c a m i n h o :  s i t e  d o  T r i b u n a l  d e 

Justiça-Serviços-Guias-Diligências-Emissão de guias, devendo informar a 

numeração única e o endereço da diligência. Após deverá anexar aos 

autos a guia e o comprovante de seu pagamento.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004147-36.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMILY LAWRENCE REZENDE (EXECUTADO)

DULCILENE ROCHA DE REZENDE - ME (EXECUTADO)

DULCILENE ROCHA DE REZENDE (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através do 

s e g u i n t e  c a m i n h o :  s i t e  d o  T r i b u n a l  d e 

Justiça-Serviços-Guias-Diligências-Emissão de guias, devendo informar a 

numeração única e o endereço da diligência. Após deverá anexar aos 

autos a guia e o comprovante de seu pagamento.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002178-20.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSEANY BARROS DE LIMA OAB - MT0007959A (ADVOGADO)

GILBERTO RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0010028A 

(ADVOGADO)

MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS OAB - MT0009454A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAQUEL PEREIRA MENDONCA (EXECUTADO)

LEONARDO PEREIRA MAGALHAES (EXECUTADO)

RAQUEL PEREIRA MENDONCA 79010865134 (EXECUTADO)

 

Intimação do advogado da parte requerente, para no prazo legal, se 

manifestar sobre a devolução da correspondência encaminhada para 

citação dos requeridos, com a informação da ECT de que não existe o 

número e Desconhecido.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003491-79.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIDIO APARECIDO PROENCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGDA CAROLINA CASTILHO SOARES OAB - MT21799/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO FRANCISCO DAROLD MARTINS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, MANIFESTAR 

ACERCA DA DEVOLUÇÃO DA CORRESPONDÊNCIA SEM O CUMPRIMENTO 

DE SUA FINALIDADE

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003443-23.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

INGLITH KEDERLLY DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVAL VITO OAB - MT0019830A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R.A.A.DA SILVA GUIMARAES COMUNIDADE TERAPEUTICA EU ACREDITO 

- ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, MANIFESTAR 

ACERCA DA DEVOLUÇÃO DA CORRESPONDÊNCIA SEM O CUMPRIMENTO 

DE SUA FINALIDADE.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002753-28.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EXTRACAO DE AREIA E PEDRA SAO LOURENCO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIBERTO DE MENDONCA NAUFAL OAB - SP84362 (ADVOGADO)

PABLO FELIPE SILVA OAB - SP168765 (ADVOGADO)

PAULO ROBERTO CORDEIRO JUNIOR OAB - SP247245 (ADVOGADO)

MARCO ANTONIO DE MELLO OAB - SP210503 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. DO N. ROSA EIRELI (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, MANIFESTAR 

ACERCA DA DEVOLUÇÃO DA CORRESPONDÊNCIA SEM O CUMPRIMENTO 

DE SUA FINALIDADE.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1008506-63.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

UNIAO ESPORTE CLUBE DE RONDONOPOLIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO RAMOS BARRIONUEVO JUNIOR OAB - MT17225/B-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C A S DE BAIRROS - ME (RÉU)

 

Intimação do advogado da parte requerente, para no prazo legal, se 

manifestar sobre a devolução pela segunda vez da correspondência 

encaminhada para citação do requerido, com a informação da ECT de que 

os destinatários estavam ausentes 3 vezes.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003733-38.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON KEHOMAS DE SENE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000232-47.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON JOSE VIGOLO (REQUERENTE)

AUTO POSTO TRANSAMERICA LTDA (REQUERENTE)

glaucia albuquerque brasil (REQUERENTE)

BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA (REQUERENTE)

ABJ COMERCIO AGRICOLA LTDA (REQUERENTE)

AGROPECUARIA ARAGUARI LTDA (REQUERENTE)

BOM JESUS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (REQUERENTE)

V. S. AGRICOLA E PECUARIA LTDA (REQUERENTE)

BOA ESPERANCA AGROPECUARIA LTDA (REQUERENTE)

SEMEARE AGROPECUARIA LTDA (REQUERENTE)

FAZENDA SAO BENEDITO LTDA (REQUERENTE)

W W AGROPECUARIA LTDA. (REQUERENTE)

FAZENDA SAO JORGE LTDA (REQUERENTE)

FAZENDA SAO JOSE LTDA (REQUERENTE)

FAZENDA SAO MATEUS LTDA (REQUERENTE)

GERALDO VIGOLO (REQUERENTE)

ROSEMARI KONAGESKI VIGOLO (REQUERENTE)
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EDILENE PEREIRA MORAIS VIGOLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FONSECA FERREIRA OAB - SP323650 (ADVOGADO)

IVO WAISBERG OAB - SP146176 (ADVOGADO)

ERLAN DE OLIVEIRA COSTA OAB - MT19176/O (ADVOGADO)

glaucia albuquerque brasil OAB - MT0013810A (ADVOGADO)

JOEL LUIS THOMAZ BASTOS OAB - SP122443 (ADVOGADO)

BEATRIZ LEITE KYRILLOS OAB - SP329722 (ADVOGADO)

BRUNO KURZWEIL DE OLIVEIRA OAB - SP248704 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANTOS MARIA FERNANDES (REQUERIDO)

HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

BANCO BTG PACTUAL S.A. (REQUERIDO)

BANCO ORIGINAL S/A (REQUERIDO)

HOLCO MAN LIMITED (REQUERIDO)

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

NIDERA SEMENTES LTDA. (REQUERIDO)

DU PONT DO BRASIL S A (REQUERIDO)

CLARO S.A. (REQUERIDO)

EMBRAER S.A. (REQUERIDO)

GALVANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

POSTO SIMON LTDA (REQUERIDO)

EDSON JUNIOR CLAUDIO (REQUERIDO)

CALCARIO MATO GROSSO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

BANCO DA CHINA BRASIL S.A (REQUERIDO)

NOVA AURORA TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

SCF COMPANHIA ADMINISTRADORA DE BENS (REQUERIDO)

ELETROMAQUINAS MECANICA ELETRICA E AUTOPECAS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

BANCO FIDIS S/A (REQUERIDO)

SE-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) (REQUERIDO)

OI S.A (REQUERIDO)

SUPERMERCADO ROMANCINI LTDA (REQUERIDO)

ATACADAO S.A. (REQUERIDO)

LOESER E PORTELA- ADVOGADOS (REQUERIDO)

PARANA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS LTDA 

(REQUERIDO)

PACAEMBU AUTOPECAS LTDA (REQUERIDO)

EMAL EMPRESA DE MINERACAO ARIPUANA LTDA (REQUERIDO)

ECOPATIO LOGISTICA CUBATAO LTDA (REQUERIDO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

CADORE BIDOIA & CIA LTDA (REQUERIDO)

JEFER PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA (REQUERIDO)

RAGHIANT, TORRES & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S 

(REQUERIDO)

IPESA DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

INQUIMA LTDA (REQUERIDO)

GIDEOLI TUBOS VALVULAS E CONEXOES IMPORTADORA E 

EXPORTADORA LTDA (REQUERIDO)

CASCAVEL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

HIPER MERCADO GOTARDO LTDA (REQUERIDO)

ASTER MAQUINAS E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (REQUERIDO)

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (REQUERIDO)

EMAL EMPRESA DE MINERACAO ARIPUANA LTDA (REQUERIDO)

AUTO POSTO LOS ANGELES LTDA (REQUERIDO)

MURIEL, MEDICI, FRANCO SOCIEDADE DE ADVOGADOS (REQUERIDO)

RABOBANK CURACAO N.V. (REQUERIDO)

VALE DA SERRA TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

IHARABRAS SA INDUSTRIAS QUIMICAS (REQUERIDO)

G O ZUCCHI & CIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

GRACA ADVOGADOS ASSOCIADOS (REQUERIDO)

AEROPREST COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 

(REQUERIDO)

EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA 

(REQUERIDO)

SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA (REQUERIDO)

ASR PNEUS LTDA (REQUERIDO)

KOMLOG IMPORTACAO LTDA (REQUERIDO)

BANCO VOTORANTIM S.A. (REQUERIDO)

BIO SOJA FERTILIZANTES LTDA (REQUERIDO)

PRODUQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO S/A (REQUERIDO)

SAP BRASIL LTDA (REQUERIDO)

SIMON TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

SILVA & VERDERIO DA SILVA LTDA (REQUERIDO)

WF AGROPECUARIA LTDA (REQUERIDO)

MACEDO & SOUZA LTDA (REQUERIDO)

IBM BRASIL-INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LIMITADA (REQUERIDO)

GUIMARAES CENTRO NORTE SERVICOS MECANICOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

MOL (BRASIL) LTDA (REQUERIDO)

GUIMARAES TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

PRIORE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

BIAVATTI & CIA LTDA (REQUERIDO)

ROTA OESTE MAQUINAS LTDA (REQUERIDO)

BANCO DE INVESTIMENTOS CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

SENA RONDONOPOLIS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA (REQUERIDO)

BRASIL-DISTRESSED CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. (REQUERIDO)

RODOLFO TERRENGUI NETO (REQUERIDO)

TEREZA CARVALHO TEIXEIRA (REQUERIDO)

SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA (REQUERIDO)

BANCO BMG (REQUERIDO)

ROBRACON RONDONOPOLIS BRASIL MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA 

(REQUERIDO)

MONSANTO DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

SALVADOR LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

PEDROMAR TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

AGRO BAGGIO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (REQUERIDO)

BANCO CAIXA GERAL - BRASIL S.A. (REQUERIDO)

ROTAM DO BRASIL AGROQUIMICA E PRODUTOS AGRICOLAS LTDA 

(REQUERIDO)

BAYER S.A. (REQUERIDO)

AUTO MOLAS PARANATINGA LTDA - EPP (REQUERIDO)

UNISOJA S/A (REQUERIDO)

DACAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA (REQUERIDO)

FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

AGRICOLA HORIZONTE LTDA (REQUERIDO)

DRANKA E FILHO TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ME (REQUERIDO)

G A BAZANA POSTO DE MOLAS E MECANICA - EPP (REQUERIDO)

A. P. BAZANA PRESTADORA DE SERVICO - ME (REQUERIDO)

GELSIO POSSER & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

LUFIL LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

DINAMICA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (REQUERIDO)

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

E. A. K. TREIB PAPELARIA - ME (REQUERIDO)

BANCO PINE S/A (REQUERIDO)

BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A (REQUERIDO)

FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

BASF SA (REQUERIDO)

MONSOY LTDA (REQUERIDO)

POSTO R7 LTDA (REQUERIDO)

ANDERSON NEVES DE FREITAS (REQUERIDO)

OCTANTE SECURITIZADORA S.A (REQUERIDO)

SUL PECAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

ARLEI DE MOURA MUNIZ - ME (REQUERIDO)

C WONDRACEK - EPP (REQUERIDO)

RONDOFERRO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA - EPP (REQUERIDO)

ANDERSON LUIZ KAYSER & CIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

JOSE ALBERTO AMARO DA SILVA 24991104220 (REQUERIDO)

D M P INFORMATICA LTDA - EPP (REQUERIDO)

SHIGAKI OMOTO & CIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

TERRA PREMIUM COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA. 

(REQUERIDO)

MARCIO O DANTAS - ME (REQUERIDO)
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PNEU TECH LTDA - EPP (REQUERIDO)

COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA (REQUERIDO)

OSVALDO LIMA COSTA - ME (REQUERIDO)

PETROLUZ DIESEL LTDA (REQUERIDO)

G. A. COMERCIO DE LUBRIFICANTES EIRELI - ME (REQUERIDO)

COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A (REQUERIDO)

VALDIR INACIO MAHL (REQUERIDO)

ELAINE NADALIN - ME (REQUERIDO)

SS SERVICOS E MANUTENCAO HIDRAULICOS LTDA - ME (REQUERIDO)

BANCO INDUSVAL SA (REQUERIDO)

FERREIRA DE SOUSA & BARCELOS LTDA (REQUERIDO)

NOBLE BRASIL S.A. (REQUERIDO)

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. (REQUERIDO)

SORAIA GHATTAS ARAGAO - ME (REQUERIDO)

DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA (REQUERIDO)

BRF S.A. (REQUERIDO)

IGUACU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (REQUERIDO)

KOPPERT DO BRASIL SISTEMAS BIOLOGICOS LTDA (REQUERIDO)

INVIOLAVEL NOVA MUTUM LTDA - ME (REQUERIDO)

AUTO ELETRICA SANTA CLARA LTDA - ME (REQUERIDO)

MIGNOT ROCHA & CIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

BANCO ABC BRASIL S.A. (REQUERIDO)

MARCOS GONCALVES GOMES (REQUERIDO)

BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. (REQUERIDO)

ORESTES DA SILVA TARGINO (REQUERIDO)

CAROLINA VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

LEANDRO MOTTA DA SILVA (REQUERIDO)

MACDERMID AGRICULTURAL SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS 

AGRICOLAS LTDA. (REQUERIDO)

ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA E 

AGROPECUARIA LTDA. (REQUERIDO)

NUFARM INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA S.A. (REQUERIDO)

PEMAZA CENTRO-NORTE S/A (REQUERIDO)

ELETRICA SERPAL LTDA (REQUERIDO)

GUIMARAES AGRICOLA LTDA (REQUERIDO)

DISTRIBUIDORA DE PECAS RONDONOPOLIS LTDA. - EPP (REQUERIDO)

GILBERTO DE ESPINDULA - ME (REQUERIDO)

ABG COMERCIO DE SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

FABIANO & LOURENCO LTDA - ME (REQUERIDO)

GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA (REQUERIDO)

M. D. PEREIRA COMERCIO - EPP (REQUERIDO)

CAIADO PNEUS LTDA (REQUERIDO)

FAZENDAS PAULISTAS REUNIDAS LTDA (REQUERIDO)

MERCESCANIA PECAS E SERVICOS LTDA - ME (REQUERIDO)

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A (REQUERIDO)

BANCO JOHN DEERE S.A. (REQUERIDO)

SK TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - EPP (REQUERIDO)

ANTONIO GOMES JARDIM NETO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUGUSTO MATHIAS DE OLIVEIRA OAB - MT0016451A-O (ADVOGADO)

PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES OAB - SP0098709A 

(ADVOGADO)

LUIZ CARLOS MALHEIROS FRANCA OAB - RJ163989 (ADVOGADO)

RAPHAEL NEHIN CORREA OAB - SP122585 (ADVOGADO)

CLELIO MARCONDES FILHO OAB - SP66313-O (ADVOGADO)

DANIEL VINICIO ARANTES NETO OAB - SC18600 (ADVOGADO)

RUY COPPOLA JUNIOR OAB - SP165859 (ADVOGADO)

RENATO DE PERBOYRE BONILHA OAB - MT0003844A (ADVOGADO)

BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES OAB - SP237773 

(ADVOGADO)

Janaina Pedroso Dias de Almeida OAB - MT0006910A-N (ADVOGADO)

ANA CAROLINA GONCALVES DE AQUINO OAB - SP373756 

(ADVOGADO)

CARLOS HENRIQUE SPESSOTO PERSOLI OAB - SP138630 (ADVOGADO)

VALDEMIR SOUSA CORDEIRO OAB - MG86727 (ADVOGADO)

PATRICIA REY CARVALHO OAB - MT12590/O-O (ADVOGADO)

VALDIR APARECIDO DE ALMEIDA OAB - SP144885 (ADVOGADO)

ANDRE ARCHETTI MAGLIO OAB - SP0125665A (ADVOGADO)

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO)

PEDRO FROTA MENANDRO DE VASCONCELLOS OAB - MT21782/B 

(ADVOGADO)

LEANDRO BUENO FONTE OAB - SP271952 (ADVOGADO)

LUIZA PEIXOTO DE SOUZA MARTINS OAB - SP373801 (ADVOGADO)

EDUARDO LORENZETTI MARQUES OAB - SP104543 (ADVOGADO)

DANIEL DE AGUIAR ANICETO OAB - SP232070 (ADVOGADO)

NATALIA YAZBEK ORSOVAY OAB - SP345301 (ADVOGADO)

JOAO ALFREDO STIEVANO CARLOS OAB - SP257907 (ADVOGADO)

MARLOS LUIZ BERTONI OAB - PR0044933A (ADVOGADO)

DANTHE NAVARRO OAB - SP315245 (ADVOGADO)

JULIANA VISCONTE MARTELI OAB - SP186181 (ADVOGADO)

FERNANDO LOESER OAB - SP120084 (ADVOGADO)

LETICIA BRESSAN OAB - SP126253 (ADVOGADO)

THAISA MICCOLI SILVA OAB - SP347921 (ADVOGADO)

MILENA GROSSI DOS SANTOS MEYKNECHT OAB - SP292635 

(ADVOGADO)

WILSON ROBERTO DE SOUZA MORAES OAB - MT0004834A 

(ADVOGADO)

JOÃO BATISTA DA SILVA OAB - MT0005237A (ADVOGADO)

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

LIDIANE PAULA DE SOUSA OAB - MT0017437A (ADVOGADO)

BRUNO DELGADO CHIARADIA OAB - SP177650 (ADVOGADO)

FRANCIELE APARECIDA NATEL GLASER DA SILVA OAB - PR50586 

(ADVOGADO)

LUCIA MARIA TORRES FARIAS OAB - MS0008109A (ADVOGADO)

MARCELO MUCCI LOUREIRO DE MELO OAB - SP0144880A (ADVOGADO)

ARMIN LOHBAUER OAB - SP231548 (ADVOGADO)

WILTON CORDEIRO GUEDES OAB - MS9282 (ADVOGADO)

ORLANDO SILVA NETTO OAB - SP293870 (ADVOGADO)

JULIANA DE CARVALHO VIANNA OAB - SP333450 (ADVOGADO)

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO)

CAMILLA LEITE DUARTE OAB - GO45646 (ADVOGADO)

JULIANA PAULA SARTORE DONINI OAB - SP263434 (ADVOGADO)

MARCELO LAMEGO CARPENTER FERREIRA OAB - RJ92518 

(ADVOGADO)

RAPHAEL GODINHO PEREIRA OAB - GO23557 (ADVOGADO)

ELTON FERNANDES REU OAB - SP185631 (ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

ANA LUISA BARBOSA BARRETO OAB - SP315180 (ADVOGADO)

ARCIDES DE DAVID OAB - SC9821-A (ADVOGADO)

Ary Fruto OAB - MT0007229A-B (ADVOGADO)

LEONARDO LUIZ TAVANO OAB - SP173965 (ADVOGADO)

VLADIMIR OLIVEIRA BORTZ OAB - SP147084 (ADVOGADO)

MARCUS VINICIUS CABULON OAB - PR38226 (ADVOGADO)

MELISE CEZIMBRA MELLO OAB - RS54042 (ADVOGADO)

TALITA DOMINGUES MARTINS DA SILVA CABRERA OAB - PR51938 

(ADVOGADO)

AUGUSTO JORGE SACHETO OAB - SP133086 (ADVOGADO)

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO)

JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA OAB - MT5367/O (ADVOGADO)

KEDMA FERNANDA DE MORAES WATANABE OAB - SP256534 

(ADVOGADO)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR OAB - SP0188846A 

(ADVOGADO)

PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA OAB - MT7074/O (ADVOGADO)

CLAUDIA REGINA FIGUEIRA OAB - SP286495 (ADVOGADO)

CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO OAB - SP98473 (ADVOGADO)

DUILIO PIATO JUNIOR OAB - MT3719/O-O (ADVOGADO)

EDUARDO JULIANI AGUIRRA OAB - SP250407 (ADVOGADO)

VITOR CARVALHO LOPES OAB - RJ131298 (ADVOGADO)

ROBERTO CESAR DA SILVA OAB - MT11994/O (ADVOGADO)

PATRICIA CARLIENE BARROS GIACOMOLLI OAB - MT0013739A 

(ADVOGADO)

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

FERNANDO BILOTTI FERREIRA OAB - SP247031 (ADVOGADO)

ALINE DE OLIVEIRA TELES OAB - MT16154/O (ADVOGADO)

FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA OAB - SP206727 (ADVOGADO)

GUILHERME FERNANDES GARDELIN OAB - SP132650 (ADVOGADO)

MARIA ISABEL VERGUEIRO DE ALMEIDA FONTANA OAB - SP285743 

(ADVOGADO)

MARCELLA MARY VEIGA SOUZA OAB - SP389979 (ADVOGADO)

BRENO HENRIQUE DA FONSECA VITORINO OAB - SP363392 
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(ADVOGADO)

CHARLES ISIDORO GRUENBERG OAB - SP198636 (ADVOGADO)

VIVIANE ANNE DIAVAN OAB - MT0006661A (ADVOGADO)

AMANDA CARINA UEHARA PAULA OAB - MT0021387A (ADVOGADO)

DANIEL VIANA DE MELO OAB - SP309229 (ADVOGADO)

Itamar Dall'Agnol OAB - PR36775 (ADVOGADO)

FABIO LUIS NASCIMENTO DOS SANTOS DA MOTA OAB - BA19615 

(ADVOGADO)

JOAO BATISTA FERREIRA OAB - MT0010962A (ADVOGADO)

JULIANO MARTIM ROCHA OAB - SP253333 (ADVOGADO)

CINARA CAMPOS CARNEIRO OAB - MT8521/O (ADVOGADO)

DARIEL ELIAS DE SOUZA OAB - MT11945/B-B (ADVOGADO)

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA OAB - MT0014690A 

(ADVOGADO)

WILLIAM JOSE DE ARAUJO OAB - MT3928/O-O (ADVOGADO)

LUANA DE ALMEIDA E ALMEIDA BARROS OAB - MT7381/O 

(ADVOGADO)

LEANDRO WESTPHALEN MICHEL OAB - MT0007262A (ADVOGADO)

LUIZ CARLOS CACERES OAB - PR26822 (ADVOGADO)

MARCELO SALVI OAB - SC40989 (ADVOGADO)

NELSON FEITOSA JUNIOR OAB - MT8656/O (ADVOGADO)

CELSO UMBERTO LUCHESI OAB - SP76458 (ADVOGADO)

ROGERIO BERGONSO MOREIRA DA SILVA OAB - SP182961 

(ADVOGADO)

JOSE ANTONIO MOREIRA OAB - SP62724 (ADVOGADO)

REINALDO AMERICO ORTIGARA OAB - MT0009552A (ADVOGADO)

NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO OAB - SP185048 (ADVOGADO)

PEDRO CONDE ELIAS VICENTINI OAB - SP257093 (ADVOGADO)

PAULO DE MORAIS ALMEIDA JÚNIOR OAB - MT0013044A-O 

(ADVOGADO)

GUILHERME LAUER MURTA OAB - MT16361/A (ADVOGADO)

ANTONIO FERNANDO MANCINI OAB - MT1581/O (ADVOGADO)

Elaine Ferreira Santos Mancini OAB - MT0002915A-A (ADVOGADO)

FERNANDO DAMASCENO PERES OAB - MT0012553A (ADVOGADO)

ANA MARIA BARCELOS FILHA OAB - GO0034095A-A (ADVOGADO)

OSMAR ARCIDIO MAGGIONI OAB - MT12370/A (ADVOGADO)

ALEXANDRE VIEGAS OAB - MT9321/A (ADVOGADO)

WALDEMAR DECCACHE OAB - RJ46590 (ADVOGADO)

MARCUS VINICIUS DE CARVALHO REZENDE REIS OAB - SP130124 

(ADVOGADO)

LUIS ARMANDO SILVA MAGGIONI OAB - MT14733/A (ADVOGADO)

ALAN SALVIANO DOS SANTOS OAB - MT0012851A-B (ADVOGADO)

GIULIANO DIAS DE CARVALHO OAB - SP262650 (ADVOGADO)

KAREN DA SILVA REGES OAB - SP185010 (ADVOGADO)

CLAUDIA REJEANNE DA SILVA SARAVY OAB - MT6354/O (ADVOGADO)

RICARDO CHOLBI TEPEDINO OAB - SP143227 (ADVOGADO)

FERNANDA GIBERTONI OAB - SP296757 (ADVOGADO)

THIAGO SOARES GERBASI OAB - SP300019 (ADVOGADO)

DOUGLAS RICARDO GUILHEN MELO OAB - MT4856/O (ADVOGADO)

SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO OAB - MT0006174S 

(ADVOGADO)

SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO OAB - MT0003981A (ADVOGADO)

BRUNO YOHAN SOUZA GOMES OAB - SP253205 (ADVOGADO)

WELLINGTON JOSE DE OLIVEIRA OAB - SP243806 (ADVOGADO)

ANDRE GUSTAVO VEDOVELLI DA SILVA OAB - SP216838 (ADVOGADO)

RENATO CESAR VIANNA GOMES OAB - SP59282-A (ADVOGADO)

ANA PAULA BRISON OAB - SP377138 (ADVOGADO)

JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA OAB - SP27141 (ADVOGADO)

ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI OAB - SP198905 (ADVOGADO)

BRUNO OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0009237A (ADVOGADO)

PEDRO RICARDO VERGELY FRAGA FERREIRA OAB - SP315407 

(ADVOGADO)

ROGERIO APARECIDO SALES OAB - SP0153621A (ADVOGADO)

ALEXANDRE NELSON FERRAZ OAB - PR30890 (ADVOGADO)

NALDECY SILVA DA SILVEIRA OAB - MT0020588A (ADVOGADO)

CHRISTINE FISCHER KRAUSS OAB - SP165263 (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

RODRIGO SANTOS DE CARVALHO OAB - MT0018026S (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DAS RECUPERANDAS E DA ADMINISTRADORA JUDICIAL 

PARA, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, MANIFESTAR SOBRE AS 

INFORMAÇÕES SOLICITADAS PELO JUÍZO DA VARA DO TRABALHO DE 

LUCAS DO RIO VERDE, POR MEIO DO OFÍCIO/DESPACHO ANEXADO NO 

ID. 14452132.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1005526-80.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADILEIA SALES CASTRO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON CAMILO DE PAULA OAB - MT0005179S (ADVOGADO)

TIAGO XAVIER DE PAULA OAB - MT0015473A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROOSEWELTH RONDON CURVO (RÉU)

LEONICE TAPAJÓS CURVO (RÉU)

Outros Interessados:

PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, MANIFESTAR 

ACERCA DA DEVOLUÇÃO DA CORRESPONDÊNCIA SEM O CUMPRIMENTO 

DE SUA FINALIDADE.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005109-59.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TELEVISAO RONDON LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCA RIZZATTI MENDES OAB - MT0020974A (ADVOGADO)

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE OAB - SP276791 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RIBEIRO, VILARINHO DA SILVA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através do 

s e g u i n t e  c a m i n h o :  s i t e  d o  T r i b u n a l  d e 

Justiça-Serviços-Guias-Diligências-Emissão de guias, devendo informar a 

numeração única e o endereço da diligência. Após deverá anexar aos 

autos a guia e o comprovante de seu pagamento.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005525-27.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLINDO FERNANDES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1005525-27.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO ITAUCARD S/A REQUERIDO: CARLINDO 

FERNANDES DA SILVA Vistos e Examinados. I- Da mora Analisando os 

autos, observa-se que a notificação extrajudicial, com o intuito de 

constituir o devedor em mora, se encontra sem assinatura do devedor. É 

certo que a constituição em mora do devedor é requisito imprescindível 

para o ajuizamento da ação busca e apreensão, bem como o edital de 

protesto somente pode ser reputado válido após o esgotamento de meios 

para localização do devedor. Neste sentido: AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO 

PROCESSO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE POR 

“ENDEREÇO INSUFICIENTE” - PROTESTO POR EDITAL - IMPOSSIBILIDADE - 

NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS CABÍVEIS PARA A 

LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - MORA NÃO CONSTITUÍDA – SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A comprovação da mora é condição 

de procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão, nos termos do § 2º, 

do artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69, e pode se dar por meio de carta 

registrada com aviso de recebimento. Não demonstrado o efetivo 

recebimento da notificação extrajudicial pelo motivo “endereço 

insuficiente”, não resta comprovada a mora do devedor fiduciário. A 
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jurisprudência do STJ considera que a intimação do protesto por edital é 

meio hábil para a caracterização da mora, desde que esgotadas as 

tentativas para a localização do devedor (STJ. AgRg no AREsp 

357.407/RS). (AP nº 0000440-67.2017, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

11/07/2018, Publicado no DJE 11/07/2018) AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE PELO MOTIVO 

“ENDEREÇO INSUFICIENTE” – PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL – 

IMPOSSIBILIDADE – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA 

LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - MORA NÃO CONFIGURADA - REQUISITO 

INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - SÚMULA 72 DO STJ - 

AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO 

PROCESSO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - APLICAÇÃO DE EFEITO 

TRANSLATIVO - EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - 

RECURSO PROVIDO. A comprovação da mora é pressuposto de 

constituição válida e regular do processo em Ação de Busca e Apreensão 

fundada em alienação fiduciária, e a intimação mediante protesto por edital 

só é admissível quando provado que foram esgotados todos os meios 

para a localização do devedor. Aplica-se o efeito translativo à decisão 

proferida em Agravo de Instrumento que consigna a ausência desse 

elemento necessário, por se tratar de matéria de ordem pública, com a 

consequente extinção da Ação sem julgamento do mérito. (Ag nº 

1002788-60.2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 

08/06/2018) AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIARIA 

– DOCUMENTO ORIGINAL – DESNECESSIDADE – INÉPCIA DA INICIAL 

AFASTADA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE 

CARTA REGISTRADA FRUSTRADA – ENDEREÇO INSUFICIENTE – NÃO 

ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - 

NOTIFICAÇÃO EDITALÍCIA – MORA NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA 

REFORMADA – PROCESSO EXTINTO - RECURSO PROVIDO. (...) A 

comprovação da mora é condição imprescindível para o ajuizamento da 

ação de busca e apreensão. Embora tenha afirmado que a publicação do 

edital de intimação do protesto supre o requisito da constituição em mora 

para o ingresso da ação de busca e apreensão, a jurisprudência tem 

colocado um pressuposto para a aceitação dessa notificação ficta, 

devendo o credor demonstrar que esgotou os meios possíveis que 

dispunha para localizar a parte devedora, o que não ficou comprovado. 

(Ap 50840/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, Publicado no DJE 

26/06/2017) Dessa forma, intime-se a parte autora para que junte aos 

autos comprovante de constituição em mora da parte devedora, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005851-84.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP5835-A (ADVOGADO)

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO OAB - MT0017528A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROQUE FRIEDRICH TERNES - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1005851-84.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. REQUERIDO: ROQUE 

FRIEDRICH TERNES - ME Vistos e examinados. Cumpra-se na forma 

deprecada. Após, devolva-se a comarca de origem com as baixas e 

anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005853-54.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES RENATO FARIAS TRAZANTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA PUBLICA DO ESTADO MATO GROSSO (RÉU)

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS ESTADO DO MATO 

GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1005853-54.2018.8.11.0003. 

AUTOR: ALCIDES RENATO FARIAS TRAZANTE RÉU: FAZENDA PUBLICA 

DO ESTADO MATO GROSSO, FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS ESTADO DO MATO GROSSO Vistos e examinados. 

Analisando os autos, observa-se que o processo foi endereçado a Vara 

de Fazenda Pública. Dessa forma, declino da competência de processar e 

julgar o presente feito e, consequentemente, determino a sua 

redistribuição para uma das Varas de Fazenda Pública desta Comarca. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005825-86.2018.8.11.0003

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:

JACSONIA FELES DE MATOS SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1005825-86.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. REQUERIDO: JACSONIA 

FELES DE MATOS SOUZA Vistos e examinados. I – Do valor da causa 

Analisando os autos, observa-se que o valor atribuído à causa não 

corresponde ao proveito econômico perseguido pelo autor. Isto porque, na 

ação de busca e apreensão o valor econômico perseguido pelo autor é o 

saldo devedor do contratante, constituído das parcelas vencidas e 

vincendas, o qual deve ser utilizado para atribuição do valor da causa. 

Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO. VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA QUE DEVE CORRESPONDER 

AO SALDO DEVEDOR EM ABERTO. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O valor da causa na ação de 

busca e apreensão deve corresponder ao saldo devedor em aberto, 

incluindo as prestações vencidas e não pagas e as vincendas. (...). 

(TJ-PR - AI: 14926953 PR 1492695-3 (Acórdão), Relator: Carlos Eduardo 

Andersen Espínola, Data de Julgamento: 19/07/2016, 6ª Câmara Cível, Data 

de Publicação: DJ: 1853 01/08/2016) Dessa forma, procedo à correção de 

ofício da causa para o montante de R$ 25.687,40 (vinte e cinco mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e quarenta centavos), nos termos do art. 

292, § 3º, do Código de Processo Civil. II – Das custas Intime-se a parte 

autora para que proceda ao recolhimento das custas processuais, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos 

termos do art. 290 do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo in 

albis, certifique-se. Após, independentemente de nova intimação, 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005823-19.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (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:

M P M COMERCIO VAREJISTA DE GRANITOS LTDA - ME (REQUERIDO)

MARCOS ANTONIO PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 
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RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1005823-19.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE 

MT REQUERIDO: M P M COMERCIO VAREJISTA DE GRANITOS LTDA - ME, 

MARCOS ANTONIO PEREIRA Vistos e examinados. Cumpra-se na forma 

deprecada. Após, devolva-se a comarca de origem com as baixas e 

anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005905-50.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL BAHIA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1005905-50.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: MANOEL BAHIA DA SILVA Vistos e 

examinados. Intime-se a parte autora para que proceda ao recolhimento 

das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do Código de 

Processo Civil. Transcorrido o prazo in albis, certifique-se. Após, 

independentemente de nova intimação, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005868-23.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON ARAUJO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1005868-23.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A REQUERIDO: ROBSON ARAUJO DA 

SILVA Vistos e Examinados. I – Das custas Intime-se a parte autora para 

que proceda ao recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do 

art. 290 do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo in albis, 

certifique-se. Após, independentemente de nova intimação, conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005059-33.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GUIMARAES AGRICOLA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA LEHNEN OAB - MT0010752A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS DIEL (EXECUTADO)

JOSE CARLOS TRICHES DIEL (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através do 

s e g u i n t e  c a m i n h o :  s i t e  d o  T r i b u n a l  d e 

Justiça-Serviços-Guias-Diligências-Emissão de guias, devendo informar a 

numeração única e o endereço da diligência. Após deverá anexar aos 

autos a guia e o comprovante de seu pagamento.

Despacho Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1004067-72.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. BALKE & BALKE LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDVANIA OLIMPIO DA SILVA SANTINI OAB - MT0018460A (ADVOGADO)

DANIELLA GRANGEIRO FERREIRA OAB - GO30313 (ADVOGADO)

ALEXANDRE DE MORAIS KAFURI OAB - GO18064 (ADVOGADO)

JOSE CARLOS RIBEIRO ISSY OAB - GO18799 (ADVOGADO)

EDMAR PORTO SOUZA OAB - MT0007250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Conde (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

PROCURADOR CHEFE DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

CASE ADMINISTRACAO JUDICIAL EIRELI - ME (ADMINISTRADOR JUDICIAL)

PROCURADOR DO MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS (TERCEIRO 

INTERESSADO)

BRUNO OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0009237A (ADVOGADO)

PROCURADOR CHEFE DA DÍVIDA ATIVA DA PROCURADORIA GERAL DA 

FAZENDA NACIONAL NO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004067-72.2018.8.11.0003. 

AUTOR: R. BALKE & BALKE LTDA - ME RÉU: CONDE, BANCO BRADESCO 

S.A. Vistos e examinados. Providencie-se o imediato cumprimento da v. 

decisão liminar proferida no AI 1007962-50.2018.811.0000, que 

determinou a devolução das mercadorias e equipamentos 

arrecadados/penhorados, e também dos valores bloqueados em conta 

bancária das Agravantes C CONDE SUPERMERCADOS LTDA e C 

REZENDE DA SILVA, via on line, com exclusão das quantias referentes as 

vendas com cartão de crédito. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo. RONDONÓPOLIS, 30 de julho de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 426925 Nr: 9091-16.2009.811.0003

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: JÚLIA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, MASSA 

FALIDA DE RODOMAIS TRANSPORTES LTDA, SILVIO LUIZ SILVA DE 

MOURA LEITE, GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL, BANCO DO BRASIL 

S.A, ITAVAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITORIOS NÃO-PADRONIZADOS., BRAZ CESCONETTO, 

LUIS AMERICO LOPES, ELZA ROSA WARMLING, TRANSPORTES SANTA 

CLARA LTDA, VALDEVINO MARÇAL DA SILVEIRA, LORENY GIOMBELLI 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo da 4ª Vara Cível, J.M. CESCONETTO -ME, 

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A, BANCO BRADESCO ARRENDAMENTO 

MERCANTIL S/A, BANCO ITAU LEASING S/A, MUNDI LOGÍSTICA E 

TRANSPORTES LTDA ME, BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT, AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - OAB:21669/O, 

ANTONIO FRANGE JUNIOR - OAB:MT/6218, GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL - OAB:OAB MT-13.810, IGOR MACIEL ANTUNES - OAB:74.420 

OAB/MG, JEAN CARLOS NERI - OAB:OAB/PR 27.064, JOSÉ EDGARD DA 

CUNHA BUENO FILHO - OAB:13.604-A/MT, SERVIO TULIO DE 

BARCELOS - OAB:OAB/MT14.258-A, SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA 

LEITE - OAB:OAB/MT 8956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIADNE PADILHA SILVA - 

OAB:16.930 MT, ARIOSMAR NERIS - OAB:69933, GLAUCIA 

ALBUQUERQUE BRASIL - OAB:OAB MT-13.810, JULIANA FALCI 

MENDES - OAB:223768/SP, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - 

OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A/MT, MARIO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030631/7/2018 Página 311 de 442



CARDI FILHO - OAB:3584-A/MT, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:OAB/MT3127A, RENAN NADAF GUSMÃO - 

OAB:OAB/MT16284, Rosane Santos da Silva - OAB:17087/O-MT, 

USSIEL TAVARES DA SILVA FILH0 - OAB:3.154-A

 INTIMAÇÃO do Banco Mercedes Benz do Brasil, na pessoa de seu 

patrono para, no prazo de 5 dias, cumprir o item 6 da determinação de fl. 

4655, nos seguintes termos: "06 – Por fim, com relação à petição de fls. 

4454/4470, determino a intimação do Banco Mercedes Benz do Brasil, na 

pessoa do seu patrono (fls. 3404/3420) para que informe o paradeiro dos 

veículos descritos na sua petição, no prazo de 05 (cinco) dias."

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005898-58.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON NOGUEIRA ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA GIOVANA RODRIGUES CARDOSO OAB - MT24882/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1005898-58.2018.8.11.0003. 

AUTOR: ANDERSON NOGUEIRA ALVES RÉU: AVIANCA Vistos e 

examinados. I – Da justiça gratuita Defiro os benefícios da assistência 

judiciária gratuita à parte autora, nos termos do artigo 98 do Código de 

Processo Civil. II – Da inicial Estão presentes os requisitos da petição inicial 

(art. 319 do CPC) e a peça está instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação (art. 320 do CPC). Não há pedido de 

tutela de urgência. Nos termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 4 de setembro de 2018, às 11:00 horas. Assento 

que a audiência será realizada na sala de audiência desta 4ª Vara Cível, 

no 2º andar do Fórum da Comarca de Rondonópolis - MT, (como permite o 

§3º do artigo 1º do Provimento 09/2016 – CM), por um dos conciliadores 

judiciais desta comarca, independente do pagamento de honorários. 

Consigno que não foi agendada data mais breve uma vez que devem ser 

resguardados os prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em 

dias úteis; e que a serventia necessita de lapso temporal maior para o 

cumprimento das determinações judiciais, principalmente quando 

necessária a utilização dos Correios. Fiquem as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir); e a ausência injustificada é 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa. Advirto que as partes devem estar acompanhadas de seus 

advogados. Cite-se e intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a 

intimação da parte autora. Havendo autocomposição entre as partes, os 

autos serão conclusos para homologação judicial; não ocorrendo a 

solução consensual do conflito de interesses, o prazo para contestação 

será contado a partir da realização da audiência. A ausência de 

contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de quinze dias úteis apresente 

manifestação, oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar 

se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – 

havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta 

à reconvenção. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005875-15.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA OAB - MT0007387A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1005875-15.2018.8.11.0003. 

AUTOR: LUIZ CRUZ RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos e examinados. I – Da inicial Recebo a inicial, uma vez 

que preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 320, ambos do Código de 

Processo Civil. Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita. Nos 

termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 

05 de setembro de 2018, às 08:00 horas. Assento que a audiência será 

realizada na sala de audiência desta 4ª Vara Cível, no 2º andar do Fórum 

da Comarca de Rondonópolis - MT, (como permite o §3º do artigo 1º do 

Provimento 09/2016 – CM), por um dos conciliadores judiciais desta 

comarca, independente do pagamento de honorários. Consigno que não 

foi agendada data mais breve uma vez que devem ser resguardados os 

prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em dias úteis; e que a 

serventia necessita de lapso temporal maior para o cumprimento das 

determinações judiciais, principalmente quando necessária a utilização dos 

Correios. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência 

é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio 

de procuração específica, com outorga de poderes para negociar e 

transigir); e a ausência injustificada é considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até 2% (dois por 

cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. Advirto 

que as partes devem estar acompanhadas de seus advogados. Cite-se e 

intime-se a parte ré, bem como proceda-se a intimação da parte autora. 

Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão conclusos para 

homologação judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de 

interesses, o prazo para contestação será contado a partir da realização 

da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Decorrido o 

prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente manifestação, oportunidade em que: I – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. II – Da tutela Em se 

tratando de pedido de antecipação de tutela, necessário se apresenta a 

verificação do preenchimento dos requisitos exigidos no art. 300 do 

Código de Processo Civil, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Complementando o 

preceptivo temos o artigo 303 também do mesmo diploma legal, segundo o 

qual: “Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da 

ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada 

e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, o direito 

que se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo”. Sob essa ótica, para que se antecipem os efeitos da tutela é 

extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido 

mediato, estando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, entendo que 

não há verossimilhança nas alegações da parte autora, de forma que é 

indiscutível que seja iniciado o devido processo legal, com a formação do 

contraditório e o melhor esclarecimento dos fatos narrados na exordial. 

Deste modo, ausente a verossimilhança das alegações da parte autora, o 

indeferimento da antecipação de tutela é medida que se impõe. Nesse 

sentido é a orientação jurisprudencial: Ementa: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ENERGIA 

ELÉTRICA.. RAZÕES DO INDEFERIMENTODO PEDIDO DE RELIGAÇÃO NÃO 

DEMONSTRADAS. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS 

PRESSUPOSTOS DO ART. 300 DO CPC. 1. Inexistência de demonstração 

dos requisitos autorizadores para a concessão da antecipação de tutela, 

mais especificamente a probabilidade do direito invocado e o perigo dano 

ou risco ao resultado útil do processo. 2. Não obstante a energia elétrica 

seja serviço de utilidade pública, não se mostra possível a determinação 

de imediata religação do serviço, mormente em sede de cognição sumária, 

em matéria que demanda dilação probatória. 3. Requisito de perigo na 

demora não demonstrado. Documentos carreados aos autos a demonstrar 
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que o imóvel está sem fornecimento de energia elétrica há pelo menos 8 

anos, ausente demonstração das razões pelas quais o pedido de 

religação supostamente requerido no ano de 2016 não foi atendido. 4. 

Liminar indeferida em primeira instância. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70074847401, Quarta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da 

Silveira, Julgado em 25/10/2017). Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA, ressaltando que a medida poderá ser revista em 

qualquer momento processual, caso aportem novas provas aos autos. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004421-97.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO BRAZ DA SILVA OAB - PE12450 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLENE DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1004421-97.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: MARLENE DOS SANTOS Vistos e 

Examinados. ITAÚ UNIBANCO VEÍCULOS ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA ajuizou a presente ação de busca e apreensão em 

face de MARLENE DOS SANTOS, objetivando provimento jurisdicional que 

determine a busca e apreensão do veículo FIAT STRADA TREK CE FLEX, 

como descrito na inicial. Por meio do despacho de ID. 13745891, este Juízo 

determinou a intimação da parte requerente para comprovar a constituição 

em mora da parte requerida, tendo em vista a ausência da juntada de 

documento hábil no momento da propositura da ação, bem como, o 

recolhimento das custas iniciais. A parte autora juntou aos autos o 

comprovante das custas, contudo, não comprovou a mora do devedor, 

vindo-me conclusos. É O RELATÓRIO. DECIDO. Configurada a hipótese de 

indeferimento da inicial, conheço diretamente da questão. A parte autora 

não logrou êxito em demonstrar a regular notificação da parte requerida, 

requisito indispensável ao desenvolvimento válido e regular da ação de 

busca e apreensão, nos termos da Súmula 72 do STJ. No caso dos autos, 

consta claramente, na documentação de ID. 13734489, que a notificação 

extrajudicial não foi entregue ao destinatário (não procurado). Destarte, 

ausente a regular constituição em mora da devedora - que deve ser 

prévia, deve ser extinta a presente ação de busca e apreensão. No 

mesmo sentido, colaciono jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do 

RS: Ementa: APELAÇÃO.CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. CARTA COM AVISO 

DE RECEBIMENTO. RETORNO NEGATIVO. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA 

DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DA AÇÃO. Nos termos do 

art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69 (alterado pela Lei nº 13.043/14), é 

válida a constituição em mora quando comprovada a entrega da 

notificação por carta registrada com aviso de recebimento no endereço 

informado pelo consumidor, não se exigindo que a assinatura constante 

do referido aviso seja a do próprio destinatário. Caso concreto. 

Notificação não foi entregue ao destinatário. Ausente. Inexistência de 

comprovação de prévia constituição do devedor em mora. Ausência de 

pressuposto processual da ação de busca e apreensão. Jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça. Extinção da ação. Art. 485, VI, do CPC. 

Sentença mantida. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 

70077864684, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Angela Terezinha de Oliveira Brito, Julgado em 28/06/2018). Cabe 

ainda consignar, que o edital de protesto trazido aos autos só poderia ser 

reputado válido se comprovado o esgotamento de todos os meios para 

localização do devedor, o que não ocorreu no caso. À propósito: AÇÃO 

DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA 

FRUSTRADA – DEVOLUÇÃO – MOTIVO DE NÃO PROCURADO – NÃO 

ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - 

NOTIFICAÇÃO EDITALÍCIA NÃO EXPEDIDA – MORA NÃO CONFIGURADA – 

LIMINAR CASSADA – RECURSO PROVIDO. A notificação válida do 

devedor para os fins de sua constituição em mora é condição 

imprescindível para o deferimento da liminar de busca e apreensão. 

Embora tenha afirmado que a publicação do edital de intimação do protesto 

supre o requisito da constituição em mora para o ingresso da ação de 

busca e apreensão, a jurisprudência tem colocado um pressuposto para a 

aceitação dessa notificação ficta, devendo o credor demonstrar que 

esgotou os meios possíveis que dispunha para localizar a parte devedora, 

o que não ficou comprovado. (CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2018, 

Publicado no DJE 11/06/2018). Diante do exposto, EXTINGO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, por ausência de pressupostos de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, forte no 

artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora 

ao pagamento de custas remanescentes, se houver. Sem condenação ao 

pagamento de honorários advocatícios, face à não conclusão da relação 

jurídico-processual. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Juiz(a) de Direito

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 422297 Nr: 4564-21.2009.811.0003

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDRF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDPADF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATALICIO VILAMAIOR - 

OAB:OAB/MT 5172

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) ANATALICIO VILAMAIOR, para devolução dos 

autos nº 4564-21.2009.811.0003, Protocolo 422297, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 738356 Nr: 926-04.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AHD, EDNHM, DDM, MMDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNHM, DDM, AHD, MMDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS LOUANA MENDES SILVA - 

OAB:OAB-MT18.941, VANDERLEI CHILANTE - OAB:OAB/MT3533A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO PERGO CHILANTE - 

OAB:12995/MT, DUILIO PIATO JUNIOR - OAB:OAB/MT3719, 

VANDERLEI CHILANTE - OAB:OAB/MT3533A

 Processo n.º 926-04.2014.811.0003

Vistos etc.

1. Para que se evite eventual nulidade posterior, considerando que as 

partes já apresentaram as suas alegações finais e ante o teor da petição 

de fl. 346, intime-se a parte requerida, pessoalmente, para que regularize 

a sua representação processual, no prazo de 05 (cinco) dias, para que o 

juízo possa sentenciar o processo, já que o novo patrono ingressará nos 

autos na fase em que se encontra.

2. Sanada tal irregularidade, retornem-me os autos imediatamente 

conclusos para sentença.

3. Intime-se.

 4. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 30 de julho de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 433031 Nr: 1695-51.2010.811.0003

 AÇÃO: Arrolamento Comum->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DDM, MMDC, JDSB, VPF, RSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNHM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR PORTO SOUZA - 

OAB:7250/MT, EDMAR PORTO SOUZA - OAB:OAB/MT7250, WANTUIL 

FERNANDES JUNIOR - OAB:10705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1695-51.2010.811.0003

Vistos etc.

1. Ante o teor da petição de fl. 270, intime-se a inventariante, 

pessoalmente, para que regularize a sua representação processual, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

2. Sanada tal irregularidade, retornem-me os autos conclusos para a 

apreciação da petição de fl. 266.

3. Intime-se.

 4. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 30 de julho de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1009463-64.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DE SOUZA RESENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR MARCELO GIMENEZ GONÇALVES OAB - MT10083/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM PEREIRA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1009463-64.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Não obstante a 

decisão proferida no ID: 14373085, nota-se que foi ajuizada, em apenso 

ao presente inventário, Ação de Abertura, Registro e Cumprimento 

Testamento, autuada sob o n.º 1008895-48.2017.8.11.0003, de maneira 

que o desfecho desta demanda depende do encerramento daquela. 

Assim, com fulcro no art. 313, inciso V, alínea a, do CPC, determino o 

sobrestamento do presente inventário, até o julgamento da Ação de 

Abertura, Registro e Cumprimento Testamento em apenso, em tributo ao 

princípio da segurança jurídica. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 30 de julho 

de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1009248-88.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

G. W. B. X. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA SOLANGE DE ALMEIDA MORAES OAB - MT14334/B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D. P. B. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA OAB - MT20726/O (ADVOGADO)

LUCAS RODER DE PAULA OAB - MT23934/O (ADVOGADO)

 

IMPULSIONO O FEITO PARA INTIMAR O (S) ADVOGADO(S) DOS 

INTERESSADOS PARA COMPARECEREM A SECRETARIA PARA ASSINAR 

O TERMO DE GUARDA, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000770-28.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

C. F. D. O. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS OAB - MT0014895A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

H. D. O. G. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DALTRO EDSON DOS SANTOS DAMIAN OAB - MT3615/B-B 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1000770-28.2016.8.11.0003 Vistos etc., Cuida-se de Embargos de 

Declaração interpostos pelo requerente H. F. D. O. G., devidamente 

representado por sua genitora, Sra C. F. de O., hostilizando a sentença 

prolatada no ID 12878868, visando a modificação do julgado, no que 

concerne à distribuição do ônus sucumbencial. O embargante alega que a 

referida decisão encontra-se eivada de vício consistente em omissão, 

contradição e obscuridade, eis que genérica a fundamentação que 

restringiu a condenação autoral aos honorários sucumbenciais, 

requerendo, eventualmente, a condenação do embargado aos ônus ora 

impugnados. Certificou-se a tempestividade dos embargos no ID 

13077700. Brevemente relatados. Decido. Por presentes os seus 

pressupostos, conheço dos embargos declaratórios. O objetivo dos 

embargos de declaração é a manifestação sobre ponto obscuro, 

contraditório ou omisso, porventura existente na decisão em sentido 

amplo. ‘In casu’, verifico não assistir razão o embargante, sobretudo 

porque o decisum ora hostilizado não apresenta obscuridade, omissão, e 

tampouco é contraditório, como aduzido. A decisão fundamenta-se no 

entendimento desta magistrada, em consonância com os recentes 

posicionamentos jurisprudenciais dos quais comungo, razão pela qual os 

presentes embargos merecem total rejeição porquanto não vislumbro a 

existência dos vícios alegados, devendo a parte manejar o recurso 

apropriado para rever a decisão proferida, ante a ausência dos requisitos 

previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o meio 

utilizado não se presta a mudança da decisão, sob pena de denotar-se o 

seu caráter protelatório, com incidência da norma aposta no art. 1.026, § 

2º do CPC. A propósito: “Os embargos prestam-se a esclarecer, se 

existentes, dúvidas, omissões ou contradições no julgado. Não para que 

se adeque a decisão ao entendimento do embargante’ (STF, 1ª T., 

EdclAgRgREsp 10270-DF, rel. Min. Pedro Acioli, j. 28.8.1991, DJU 

23.9.1991, p. 13067). “Inexistindo na decisão embargada omissão a ser 

suprida, nem dúvida, obscuridade ou contradição a serem aclaradas, 

rejeitam-se os embargos de declaração. Afiguram-se manifestamente 

incabíveis os embargos de declaração à modificação da substância do 

julgado embargado. Admissível, excepcionalmente, a infringência do 

decisum quando se tratar de equívoco material e o ordenamento jurídico 

não contemplar outro recurso para a correção do erro fático perpetrado, o 

que não é o caso. Impossível, via embargos declaratórios, o reexame de 

matéria de direito já decidida, ou estranha ao acórdão embargado” (STJ, 

Edcl 13845, rel. Min. César Rocha, j. 29.6.1992, DJU 31.8.1992, p. 13632). 

“Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter 

infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece, 

excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta 

nulidade do acórdão (RTJ 89/548, 94/1.167, 103/1.210, 114/351), não 

justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa 

modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de 

questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a 

desconstituição do ato decisório” (RTJ 154/223, 155/964, 158/264, 

158/689, 158/993, 159/638). Com efeito, os embargos de declaração 

jamais, em hipótese alguma, podem ser manejados com o intuito exclusivo 

ou ainda que velado de modificar a decisão lançada e, assim, viabilizar o 

reexame da matéria, sob pena de admitir-se, em descompasso com a 

estrutura normativa que norteia a matéria, desvio da função 

jurídico-processual desta modalidade do recurso. Não obstante, a par da 

incompreensão da r. parte no tocante ao entendimento deste juízo quanto 

a distribuição do ônus sucumbencial, infere-se dos autos que a sentença 

vergastada julgou parcialmente procedente o pedido autoral, fixando a 

verba alimentar em 31,44% (trinta e um vírgula quarenta e quatro por 

cento) do salário mínimo mensal, ao passo que o requerente postulou na 

inaugural pela estipulação definitiva dos mesmos em 1/3 (um terço) dos 

rendimentos líquidos do alimentante ou em patamar não inferior a um 
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salário mínimo mensal. De outro lado, o requerido postulou pela fixação 

dos alimentos em 20% (vinte por cento) do salário mínimo. Doravante, o 

Juízo entendeu pela sucumbência mínima da parte demandada, em razão 

das proporções solicitadas pelas partes a título de alimentos, conforme 

explanação supra, fundamentando-se na regra processual prevista nos 

arts. 85 e 86, parágrafo único, do CPC, cuja previsão disciplina justamente 

a condenação integral da parte predominantemente sucumbente, conforme 

se verifica in casu. Destarte, malgrado as ponderações derradeiramente 

tecidas, tenho que não assiste razão ao embargante, porquanto os 

valores solicitados pelo autor ficaram muito além dos acolhidos, 

preponderando-se o declínio da r. parte, enquanto o requerido se 

aproximou do quantum disciplinado. Não há que se falar, portanto, em 

reforma da sentença, tampouco em efeitos infringentes dos presentes 

embargos. Diante do exposto, conheço dos presentes Embargos de 

Declaração (ID 13037601), porém, julgo-o IMPROCEDENTE, mantendo 

inalterada a decisão hostilizada (ID 12878868). Dê-se ciência ao Ministério 

Público. Intimem-se. Rondonópolis-MT, 09 de maio de 2018. Cláudia Beatriz 

Schmidt Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 346981 Nr: 2405-47.2005.811.0003

 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: NBF, PSGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJGDS, MAN, FABIANA CRISTINA GOMES DA 

SILVA, JGDSJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO NUNES SANTANA - 

OAB:MT0016479, VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - OAB:SP/227.421

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVANILDO JOSÉ FERREIRA - 

OAB:OAB/MT Nº 8213

 Posto isso, na confluência dessas considerações, considerando que há 

ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do 

processo, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.Ante a 

existência de penhora nos rostos dos autos (fls. 68/69), oficie-se ao Juízo 

da Quarta Vara Cível desta Comarca comunicando-lhe da presente 

extinção. Após a devida comunicação, dê-se baixa na penhora.Com 

relação às custas pendentes de recolhimento proceda-se na forma 

disciplinada pelo art. 352 da CNGC Judicial. Preclusa a via recursal, 

arquivem-se os autos com as baixas estilares.Publique-se, intimem-se e 

cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 708418 Nr: 3268-56.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SGA, DAN, JLG, JLG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO SOUZA PONCE - 

OAB:9202, LUCIANA M. HARDMAN DA SILVA - OAB:13.270, REALINO 

DA ROCHA BASTOS - OAB:MT/5713, SAULO AUGUSTO C. R. 

BANDEIRA BASTOS - OAB:10525/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAIRE INES GAI MATIELO - 

OAB:9307/MT, WILSON LOPES - OAB:7396-B/MT

 Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO DE ALIMENTOS, movida por STEFFANY GOMES 

ANGELI e DINO ANGELI NETO em face de JULIANO ARCOVERDE ANGELI, 

todos bem qualificados nos autos.

 Com a inicial vieram os documentos de fls. 10/42.

O feito tramitou regularmente até que, às fls. 118/123, aportou aos autos 

decisão proferida por esta magistrada junto aos autos de código 420984 

revogando os alimentos provisórios concedidos aos ora exequentes no 

bojo daquele processo, razão pela qual restou determinada a intimação 

dos mesmos a fim de apresentarem memória atualizada de débito nos 

moldes dos comandos constantes do r. decisum.

Em manifestação, o executado pugnou pela extinção do feito ante ao 

cumprimento integral do débito, conforme faz prova com a juntada dos 

comprovantes de pagamento (fls. 169/257).

Às fls. 260/261 a parte exequente deu quitação plena, irretratável e 

irrevogável ao débito vindicado no presente feito, pleiteando pela extinção 

da ação, tendo o executado apresentado anuência (fls. 262).

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.

Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos com as baixas estilares.

P.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 805737 Nr: 16594-78.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDCMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MODS, PGDS, CGDS, AGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISVALDO SILVA JARDIM - 

OAB:8183, DENISVALDO SILVA JARDIM - OAB:OAB/MT 8183

 Vistos etc.,

 1. Prima facie, cumpra-se o item II do desium retro, incluindo-se no polo 

passivo do feito a Sra. A. G. de S.

2. Doravante, apesar de devidamente citados os requeridos Maciel e 

Priscila deixaram transcorrer in albis o prazo para contestar a presente 

ação (fl. 92).

Destarte, decreto a revelia dos requeridos, genitores da menor Raquel, 

contudo, deixo de aplicar seus efeitos, eis que se trata de direito 

indisponível, conforme as disposições insertas no artigo art. 345, II, do 

Código de Processo Civil, não incidindo no vertente caso a norma 

processual constante do art. 72, II, do CPC, eis que a citação dos 

demandados foi real e não ficta.

2. Outrossim, considerando-se que a parte autora é assistida pela 

Defensoria Pública, cuja intimação ocorre com a carga dos autos (art. 186, 

§1º, do CPC), intime-se a requerente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

informar o atual endereço da interessada, haja vista a ausência de 

localização por parte da equipe multidisciplinar do juízo (fls. 80/83), bem 

como manifestar-se acerca dos estudos encartados às fls. 77/79 e 80/83.

 Sem prejuízo, em atenção ao pedido de julgamento antecipado formulado 

às fls. 97/98, a autora deverá especificar, em igual lapso, as provas que 

pretende produzir, indicando de forma objetiva, os fatos que deseja 

demonstrar (CPC, art. 369), sob pena de preclusão da prova.

Em caso de prova oral, deverá declinar quantas testemunhas pretende 

arrolar, para fins de melhor adequação da pauta pelo juízo.

3. Aportando ao feito o endereço da requerente, elabore-se estudo 

psicossocial no domicílio da mesma, sem prévio aviso, aferindo-se as 

condições econômicas, higiênicas, morais, afetivas e sociais (perante os 

vizinhos e local de trabalho) para criação e educação da menor R. G. de 

O., em laudo circunstanciado no prazo de 20 (vinte) dias.

Com a vinda do laudo, intimem-se as partes para, querendo, se 

manifestem em 05 (cinco) dias.

 4. Após, colha-se parecer ministerial e renove-se a conclusão.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 719365 Nr: 399-86.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JLG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO SOUZA PONCE - 

OAB:9202/MT, LUCIANA M. HARDMAN DA SILVA - OAB:13.270, 

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - OAB:14885/MT, SAULO AUGUSTO C. 

R. BANDEIRA BASTOS - OAB:10525/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAIRE INES GAI MATIELO - 

OAB:/MT9307

 Vistos.

Previamente à homologação do acordo entabulado entre as partes 

extrajudicialmente, malgrado a existência de petitório dando conta da 
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ratificação do ajuste (fls. 474), imprescindível regularizar-se a 

representação processual do executado.

Assim, intime-se a causídica Claire Inês Gai Matielo para, no prazo de 05 

(cinco) dias, carrear aos autos instrumento de procuração com poderes 

específicos outorgado pelo requerido, sob pena de restar impossibilitada a 

homologação do ajuste e consequente extinção do feito.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 445103 Nr: 285-21.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VBDM, KKBDM, JOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OPDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551, JUNIELLE LARISSA FERREIRA DOS SANTOS - 

OAB:23385/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TANIA MARIA CARDOSO 

SILVA - OAB:

 Edital - Intimação - Extinção do Processo ME122

Prazo para andamento do processo:30 (TRINTA)

Nome do intimando:Exequente: Ketlen Kerren Bazilia de Moraes, Rg: 

2128082-7 SSP MT Filiação: Odenil Pires de Moraes e Juscicléia Olimpia 

Bazilia, data de nascimento: 10/12/1996, brasileiro(a), natural de 

Rondonopolis-MT, solteiro(a), Endereço: Rua L, Nº710, Bairro: Jd 

Liberdade, Cidade: Rondonópolis-MT

Providência a ser adotada pela parte:REGULARIZAR SUA 

REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL, SOB PENA DE NULIDADE NOS TERMOS 

DO ART. 76 I DO CPC, OPORTUNIDADE EM QUE DEVERÁ REQUERER O 

QUE ENTENDER DE DIREITO PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO 

FEITO, SOB PENA DE EXTINÇÃO

Portaria desig. escrivão assinar:

Nome e cargo do digitador:LYCIA DE SOUZA APOLINÁRIO, ESTAGIÁRIA, 

MATRÍCULA 33057

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 880210 Nr: 10389-62.2017.811.0003

 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: VDDSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital - Intimação - Extinção do Processo ME122

Prazo para andamento do processo:30 (TRINTA)

Nome do intimando:Requerente: Vinicius Dias dos Santos Roda, Cpf: 

05974274105 Filiação: Laira Fernanda Dias dos Santos, data de 

nascimento: 20/03/1997, brasileiro(a), natural de Guiratinga-MT, solteiro(a), 

estudante, Endereço: Rua 1, Quadra 6, Casa 10, Bairro: Parque 

Residencial André Maggi, Cidade: Rondonópolis-MT

Providência a ser adotada pela parte:PRATICAR OS ATOS QUE LHE 

COMPETIR PARA O EFETIVO ANDAMENTO DO FEITO, SOB PENA DE 

EXTINÇÃO

Portaria desig. escrivão assinar:

Nome e cargo do digitador:LYCIA DE SOUZA APOLINÁRIO, ESTAGIÁRIA, 

MATRÍCULA 33057

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 761201 Nr: 14050-54.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GFFI, EPDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital - Intimação - Extinção do Processo ME122

Prazo para andamento do processo:20 (VINTE)

Nome do intimando:Representante (requerente): Edvania Paulina de 

Freitas, Cpf: 03040727109, Rg: 1938440-8 SSP MT Filiação: Ivanilda Leite 

Flor e Edesio Paulino de Freitas, data de nascimento: 10/12/1988, 

brasileiro(a), natural de São paulo-SP, solteiro(a), do lar, Endereço: Rua 

Tucano, N° 2318, Bairro: Jd Oasis, Cidade: Rondonopolis-MT

Providência a ser adotada pela parte:DAR REGULAR PROSSEGUIMENTO 

AO FEITO, SOB PENA DE EXTINÇÃO

Portaria desig. escrivão assinar:

Nome e cargo do digitador:LYCIA DE SOUZA APOLINÁRIO, ESTAGIÁRIA, 

MATRÍCULA 33057

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 737015 Nr: 16255-90.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAP, DAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agda Carolina Castilho 

Soares - OAB:21799/O, KARINE CALDAS SNCHES - OAB:120.595

 Edital - Intimação - Extinção do Processo ME122

Prazo para andamento do processo:20 (VINTE)

Nome do intimando:Representante (requerente): Divina Albano Pereira, 

Cpf: 48557340206, Rg: 493494 SSP RO Filiação: Oliveiras Albano Pereira e 

Creusa Pereira Campos, data de nascimento: 10/10/1976, brasileiro(a), 

natural de Gov valadares-MG, casado(a), vendedora, Endereço: Rua 12, 

Nº3128, Q12, Lote 25, Bairro: Vila Olinda, Cidade: Rondonópolis-MT

Providência a ser adotada pela parte:DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO, 

SOB PENA DE EXTINÇÃO

Portaria desig. escrivão assinar:

Nome e cargo do digitador:LYCIA DE SOUZA APOLINÁRIO, ESTAGIÁRIA, 

MARÍCULA 33057

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 807450 Nr: 17163-79.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABDA, LDDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital - Intimação - Extinção do Processo ME122

Prazo para andamento do processo:20 (VINTE)

Nome do intimando:Representante (requerente): Luzinete Dionizio da Silva, 

Cpf: 01899991107, Rg: 1891175-7 SSP MT Filiação: Antonio Bernardes da 

Silva e Luzia Dionizio da Silva, data de nascimento: 28/03/1984, 

brasileiro(a), natural de Rondonopolis-MT, solteiro(a), Endereço: Rua 

Euclides da Cunha N°1271, Bairro: Jardim Rui Barbosa, Cidade: 

Rondonópolis-MT

Providência a ser adotada pela parte:DAR REGULAR PROSSEGUIMENTO 

AO FEITO, SOB PENA DE EXTINÇÃO

Portaria desig. escrivão assinar:

Nome e cargo do digitador:LYCIA DE SOUZA APOLINÁRIO, ESTAGIÁRIA, 

MATRÍCULA 33057

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 795401 Nr: 12560-60.2015.811.0003

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IJOS, NILVA ROSA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PABLINA DE SOUZA SANTOS, PABLO DE 

SOUZA SANTOS

 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:

 Edital - Intimação - Extinção do Processo ME122
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Prazo para andamento do processo:20 (VINTE)

Nome do intimando:Representante (requerente): Nilva Rosa dos Santos, 

Cpf: 17402450163, Rg: 410104 SSP PR Filiação: Teotono Jose de Oliveira 

e Mariana Rosa de Jesus, data de nascimento: 19/03/1954, brasileiro(a), 

natural de Ituaçu-BA, separado(a) judicialmente, do lar, Endereço: Rua 

Treze de Maio , N°3185, Bairro: Monte Libano, Cidade: Rondonópolis-MT

Providência a ser adotada pela parte:DAR REGULAR PROSSEGUIMENTO 

AO FEITO, SOB PENA DE EXTINÇÃO

Portaria desig. escrivão assinar:

Nome e cargo do digitador:LYCIA DE SOUZA APOLINÁRIO, ESTAGIÁRIA, 

MATRÍCULA 33057

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 426944 Nr: 9077-32.2009.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DDSML, NIVAILSE IVANIL DE SOUZA, LUCI DIVINA 

SOARES, CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS, YMFDS, AMANDA MOREIRA 

LACERDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE EDEZIO MARTINS LACERDA, 

CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISIA MARIA DE FARIA ZUZARTE 

DE MENDONCA - OAB:MT/7130, JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551, JUNIELLE LARISSA FERREIRA DOS SANTOS - 

OAB:23385/O, KARINA DOS REIS BELTRÃO GUIMARÃES - 

OAB:OAB/MT 12.225, MARIA FERNANDA DE SOUZA PEREIRA - 

OAB:MT/7.838-A, ROSENILDA PEREIRA DO LAGO - OAB:23616/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISIA MARIA DE FARIA - 

OAB:7130/MT

 VISTOS.

01. Previamente ao exame do pedido de fls. 223/225, intime-se a 

inventariante a fim de que apresente a carta de desalineação da 

motocicleta a que alude no r. pleito, registrando-se que em consulta ao 

sistema RENAJUD efetivado nesta data - extrato anexo, verifica-se a 

existência de gravame aposto em seu registro, fator que inviabiliza a 

partilha ante a natureza da restrição (alienação fiduciária). Fixo o prazo de 

15 dias para tal, sob pena de ser referido bem excluído da partilha.

02. Em sendo atendido o r. comando lançado, a teor do pedido de 

levantamento de valores, intimem-se os sucessores, facultando-se-lhes 

manifestação no prazo de 15 dias.

03. Intimem-se pessoalmente os herdeiros Amanda e Ykaro a fim de que 

regularizem a representação processual nos moldes do despacho de fls. 

177 que ora reitero. Sem prejuízo, intimem-se também os patronos para 

que se dignem em sanar referida irregularidade, no prazo de 15 dias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 722751 Nr: 3760-14.2013.811.0003

 AÇÃO: Arrolamento Comum->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESDS, SSDS, ASDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDLMDS, ldss, LMDS, AMDS, LMDS, JDSM, 

MMDS, CADC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO DO AMARAL LEAL - 

OAB:15854/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RINALDO DO AMARAL LEAL - 

OAB:15.854/MT

 Intimação do (a) patrono (a) da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar-se acerca do decurso de prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 739922 Nr: 1927-24.2014.811.0003

 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: CLEIA DE OLIVEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ANTONIO DE OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR GOMES DE 

VASCONCELOS - OAB:13612, GLAYTON MARCUS MEIRA NUNES - 

OAB:OAB/MT 5957

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do patrono da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias 

manifestar-se no autos.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 839236 Nr: 8395-33.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DPL, JBS, GASDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WMS, RMS, SS, RS, LC, LS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIVINO OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT16922-O, RAFAELLA GOMES FAVRETO VIEIRA - 

OAB:OAB/MT 19.384

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAELLA GOMES FAVRETO 

VIEIRA - OAB:OAB/MT 19.384

 Edital de Citação ME097

Prazo do Edital:20 (VINTE)

Nome do(a) Citando(a):Requerido(a): Silvia Soares Filiação: , brasileiro(a), 

, Endereço: Endereço Não Informado, Cidade: Rondonópolis-MT

Resumo da Incial:TRATA-SE DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

RECONHECIMENTO E DISSOLUÇAO DE UNIÃO ESTÁVEL C/ PARTILHA DE 

BENS C/C TUTELA ANTECIAPADA, INTERPOSTA POR DALVA PEREIRA 

LIMA. REQUER AO FINAL, A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO COM O 

RECONHECIMENTO DA UNIÃO ESTÁVEL, A FIM DE QUE A REQUERENTE 

POSSA TER O DIREITO SOB OS BENS DEIXADOS PELO COMPANHEIRO.

Decisão/Despacho:Vistos etc.,

 1. Prima facie, intime-se a parte autora para colacionar ao feito, no prazo 

de 15 (quinze) dias, cópia atualizada de sua certidão de nascimento ou 

casamento, conforme o caso, bem como do falecido, eis que se trata de 

documento indispensável ao prosseguimento do feito.

2. Doravante, apenas para não passar em branco, registro que o 

reconhecimento da união estável póstuma deve se limitar à apuração dos 

bens adquiridos pelas partes no curso do relacionamento, ficando a 

partilha adstrita ao procedimento de inventário.

3. Destarte, retifique-se a capa dos autos, incluindo-se no polo passivo da 

demanda todos sucessores do falecido, isto é, Silvia Soares, Rosiberbe 

Soares, Laura Coelho, Luzia Soares, Rosemir Moreira Soares, João 

Balduino Soares e Gilberbe Aparecida Soares da Silva.

4. Outrossim, a par do endereço declinado às fls. 151/152, cite-se a 

demandada Laura Coelho para, querendo, apresente defesa no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de reputarem-se verdadeiros os fatos 

articulados na inicial (ar. 341, do CPC).

5. De outro lado, considerando-se que o paradeiro da requerida Silvia 

Soares é desconhecido, defiro a citação da mesma pela via editalícia.

Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para o edital, correndo da data da 

publicação única.

Por se tratar de parte beneficiária da justiça gratuita, a publicação será 

feita apenas no órgão oficial (artigo 257, II, do CPC).

Transcorrido ‘in albis’ o prazo da resposta, nomeio o Escritório Modelo da 

UNIJUIRIS para, por intermédio de seu advogado e professor-orientador, 

Dr. Samir Badra Dib, atuar como curador especial da requerida, conforme 

o art. 72, II, do CPC, devendo ser-lhe aberta vistas dos autos para que 

oferte a competente defesa.

Após, intime-se a parte requerente para se manifestar em 10 (dez) dias.

 6. Sem prejuízo, considerando o requerimento de fl. 172, formulado pela 

parte requerida Luzia Soares, nomeio o Escritório Modelo da UNIJURIS 

para, por intermédio de seu advogado e professor-orientador, patrocinar 

os interesses da demandada, notadamente para oferecer a competente 

defesa, no prazo de quinze dias (art. 344 do CPC).

7. Após as providências, intimem-se todos para especificarem, desde já, 

as provas que pretendem produzir, no prazo de 10 (dez) dias, indicando 

de forma objetiva, os fatos que desejam demonstrar (CPC, art. 369), sob 

pena de preclusão da prova.

Em caso de prova oral, deverão declinar quantas testemunhas pretendem 

arrolar, para fins de melhor adequação da pauta pelo juízo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Nome e cargo do digitador:LYCIA DE SOUZA APOLINÁRIO, ESTAGIÁRIA, 
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MATRÍCULA 33057

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 819011 Nr: 2574-48.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AHDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERS, RKRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação ME097

Prazo do Edital:20 (VINTE)

Nome do(a) Citando(a):Representante (requerido): Rayane Kenia Rocha 

Almeida, Cpf: 04958231129, Rg: 2476678-0 SEJSP MT Filiação: Antônio 

Pedro de Almeida e Nair da Rocha Almeida, data de nascimento: 

27/09/1993, brasileiro(a), natural de Mirassol d'oeste-MT, solteiro(a), 

desempregada, Endereço: Sítio Vista Alegre (Com. São José), Bairro: 

Zona Rural, Cidade: Jauru-MT

Resumo da Incial:TRATA-SE DA AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS, 

INTERPOSTA POR ALTAIR HENRIQUE DOS SANTOS SOUSA. REQUER AO 

FINAL, A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO PARA REVISAR OS ALIMENTOS 

OFERTADOS AO REQUERIDO MENOR.

Decisão/Despacho:Vistos.

01. Prima facie, evitando-se futura arguição de nulidade processual 

prudente a efetivação de pesquisa junto ao Sistema de Informações 

Eleitorais – SIEL, visando obter o endereço atualizado da requerida, cujo 

resultado da busca segue em anexo.

Doravante, o endereço obtido através da pesquisa é o mesmo indicado na 

exordial, no qual a demandada não foi localizada.

02. Estando a parte requerida em lugar incerto e não sabido, defiro o 

pedido retro, devendo a mesma ser citada via edital, com o prazo de vinte 

dias, obedecidas as formalidades legais (art. 256, do NCPC), para, 

querendo, responder a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias 

a contar do dia útil seguinte ao término do prazo do edital (art. 335, III, c/c 

231, IV, ambos do CPC/2015), consignadas as advertências do artigo 344 

do Código de Processo Civil atual.

Na hipótese de a requerida não apresentar contestação, forte no quanto 

disposto no art. 72, II, do NCPC, fica desde já nomeado o advogado Dr. 

Samir Badra Dib (UNIJURIS) para apresentar defesa, abrindo-se-lhe vista 

pelo prazo legal.

 03. Por fim, registro que o pedido de reconsideração da decisão liminar já 

foi objeto de análise, conforme se depreende do quanto disposto às fls. 

52.

Cumpra-se.

Nome e cargo do digitador:LYCIA DE SOUZA APOLINÁRIO, ESTAGIÁRIA, 

MATRÍCULA 33057

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Decisão

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1005877-82.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DEMARIO GALVAO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA PRICILA BICUDO RINALDI OAB - MT21481/O (ADVOGADO)

MARIA DE FATIMA GOMES COELHO OAB - MT18452/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NIVALDO GALVAO SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1005877-82.2018.8.11.0003 Vistos etc., 1. Processe-se em segredo 

de Justiça, em conformidade com o artigo 189, inciso II, do Código de 

Processo Civil. 2. DEFIRO os benefícios da Assistência Judiciária, com 

fundamento no artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil. 3. Trata-se de 

pedido de antecipação da tutela objetivando a nomeação do requerente 

como curador provisório de seu irmão, ora demandado, para representá-lo 

na prática dos atos da vida, sustentado que o mesmo é portador de 

doença mental conjuntiva desde a infância, sendo incapaz de exercer 

suas atividades habituais. Para a concessão da tutela de urgência de 

natureza antecipada pretendida pelo autor, faz-se necessário verificar a 

presença dos requisitos do art. 300 do CPC. No caso em tela, não vejo 

preenchido o requisito da existência da probabilidade do direito, uma vez 

que a documentação acostada à preambular não é hábil a demonstrar 

cabalmente que o requerido seja incapaz, sobretudo diante da aparente 

generalidade do quadro noticiado, in verbis ‘paciente com quadro 

conjuntivo desde a infância, com alteração de entendimento, aprendizado 

e raciocínio’ (ID 14415976). Nesse sentido, tratando-se de decisão sobre a 

capacidade civil da pessoa, com graves consequências para o 

interditando e para terceiros, imprescindível prova cabal da incapacidade, 

não demonstrada, in casu, pelo atestado médico apresentado. Registre-se 

que interdição é um instituto com caráter nitidamente protetivo da pessoa, 

retirando dela a faculdade de gerir seus bens e sua própria vida, sendo 

certo que somente em casos excepcionais se admite a concessão da 

tutela de urgência consubstanciada na nomeação de um curador 

provisório, de forma a tornar imperiosa a adoção de todas as cautelas 

para agasalhar a decisão de privar alguém da capacidade civil, ainda que 

parcialmente. A propósito: “AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDIÇÃO. NOMEAÇÃO DE CURADOR 

PROVISÓRIO. PESSOA IDOSA, MAS LÚCIDA. DESCABIMENTO. TUTELA 

ANTECIPADA. DESCABIMENTO. 1. Comporta decisão monocrática o 

recurso que versa sobre matéria já pacificada no Tribunal de Justiça. 

Inteligência do art. 557 do CPC. 2. A interdição é instituto destinado à 

proteção de pessoa incapacitada, retirando dela a faculdade de 

administrar seus bens e reger sua própria vida. 2. Não se justifica a 

concessão de tutela antecipada para a nomeação de curador provisório, 

quando a interditanda, a par da idade provecta e dos problemas de saúde, 

é pessoa lúcida e capaz de gerir sua própria vida, como mostram os 

atestados médicos. Recurso desprovido.” (Agravo Nº 70044064335, 

Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando 

de Vasconcellos Chaves, Julgado em 27/07/2011). Nesta senda, 

considerando que o documento apresentado pela parte autora não é apto 

a demonstrar a incapacidade do requerido em reger sua própria pessoa e 

administrar os seus bens (ID 14415976) e sendo extremamente grave a 

medida de nomear curador provisório ao interditando, INDEFIRO o pedido 

liminar. 4. Desde já, determino a elaboração de estudo pela equipe 

multidisciplinar deste juízo no domicílio das partes, sem prévio aviso, 

aferindo as potencialidades e habilidades do demandado, de modo a 

individualizar sobre quais aspectos deverá recair a curatela a ser 

eventualmente aplicada em seu favor, bem como averiguando as vontades 

e preferências do interditando no que tange à pessoa do curador, em 

laudo próprio e individualizado no prazo de 10 (dez) dias. 5. Designo 

audiência de entrevista do interditando para o dia 17 de outubro de 2018 

às 13h50min. Cite-se o requerido, para comparecer à referida solenidade, 

cientificando-o de que poderá, querendo, impugnar o pedido, no prazo de 

5 (cinco) dias, contado da referida audiência, bem como lhe é facultado 

constituir advogado (CPC, arts. 751 e 752). 6. Sem prejuízo, intime-se o 

requerente para apresentar a cópia da certidão de nascimento do 

demandado, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se todos. Ciência ao 

Ministério Público. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 30 de julho de 2018. 

CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1002904-57.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZETE FERREIRA CORREIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAZARO REZENDE MENDONÇA (EXECUTADO)

Outros Interessados:

M. F. M. (REPRESENTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1002904-57.2018.8.11.0003 Vistos etc., 1. Recebo a inicial, bem como 

sua emenda apresentada através da petição registrada no ID 14267307. 

Retifique-se o valor da causa. 2. Processe-se em segredo de Justiça, 
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conforme artigo 189, inciso II, do Código de Processo Civil. 3. DEFIRO os 

benefícios da Assistência Judiciária, com fundamento no artigo 99, §3º, do 

Código de Processo Civil. 4. CITE-SE o executado para, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetuar o pagamento do débito reivindicado, sob pena de 

acréscimo da multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida, nos 

termos do art. 523, do CPC. Não efetuado o pagamento do débito no prazo 

supra, promova-se a atualização do quantum debeatur, incluindo-se a 

multa de 10% (dez por cento), e, ato contínuo, expeça-se mandado de 

penhora e avaliação de bens do executado suficientes à garantia do 

débito. Realizada a constrição, intime-se executado, para que, querendo, 

ofereça impugnação no prazo de 15 (quinze) dias. Às providências. 

Rondonópolis-MT, 30 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-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000739-08.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE QUEIROZ DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO ALMEIDA DE SOUZA OAB - MT0011716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Outros Interessados:

JACQUELINE MARQUES MARTINS DE OLIVEIRA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

PROCESSO N. º 1000739-08.2016.8.11.0003 VISTO. ELIANE QUEIROZ DO 

NASCIMENTO ajuizou ação de transformação do benefício em acidente do 

trabalho cumulado com manutenção de benefício de auxílio doença 

cumulado com pedido de aposentadoria por invalidez com pedido 

alternativo de concessão de auxílio acidente em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, aduzindo, em síntese, que, no 

exercício de suas funções laborativas, foi diagnosticada, em março de 

2014, com a Síndrome do Manguito Rotador – CID 10 M75.1, o que a tornou 

incapaz para exercer a função de operadora de equipamentos. Alega que, 

em 17 de março de 2014, foi deferido o benefício auxílio doença, o qual foi 

cessado em 03 de junho de 2015, sob a alegação de que não havia mais 

incapacidade para o trabalho. Assevera, ainda, que continua doente e 

sem condições de trabalho. Assim, requer a concessão de tutela 

antecipada para que o benefício do auxílio doença seja restabelecido. No 

mérito, requereu a confirmação da tutela, com o restabelecimento do 

auxílio doença. Requereu, alternativamente, a conversão do auxílio doença 

em aposentadoria por invalidez, ou a concessão de auxílio acidente. O 

pedido de tutela de urgência foi indeferido (Id. 1458117). O requerido 

apresentou contestação e rechaçou os argumentos apresentados pelo 

requerente, ressaltando que para a concessão do benefício por ele 

pleiteado seria necessário o cumprimento dos requisitos exigidos na lei 

previdenciária pátria, os quais não estariam presentes no caso destes 

autos. Ao final, requereu a improcedência dos pedidos formulados na 

inicial (Id. 1623548, p. 1/4). Intimada, a autora deixou de apresentar 

impugnação à contestação, conforme certidão de Id. 1971819. Deferiu-se 

a realização de perícia médica, nomeando-se para tanto a médica Dr.ª 

Jacqueline Marques Martins de Oliveira (Id. 2984394). A parte autora 

informou que a perícia foi realizada na data aprazada, tendo efetuado o 

pagamento da perícia diretamente a perita (fls. 4753064). Determinou-se a 

intimação da perita nomeada para juntar aos autos o laudo pericial ou para 

devolver os valores pagos (fls. 4854092). Intimada, a perita quedou-se 

inerte (Id. 5035088), razão pela qual determinou o bloqueio do valor de R$ 

400,00 nas contas da médica perita (Id. 5551519, 5582180, 5869310, 

5888723). A parte autora requereu a concessão de tutela de urgência, 

alegando que preenche todos os requisitos legais (Id. 5607257). A 

requerente reiterou o pedido de Id. 5607257 (Id. 6121649). Tal pedido não 

foi deferido, tendo em vista que o pedido de tutela de urgência já havia 

sido apreciado anteriormente (Id. 6670360). Realizada a perícia, o médico 

juntou o laudo no Id. 11765466, p. 1/7. Intimada para se manifestar quanto 

ao laudo pericial, a autora requereu o restabelecimento do auxílio doença e 

a conversão do auxílio doença previdenciário em auxílio doença por 

acidente do trabalho. Requereu, ainda, a concessão de tutela de urgência 

(Id. 11949785). O INSS manifestou ciência do laudo pericial e requereu a 

improcedência do pedido inicial (Id. 12467502). A autora requereu 

novamente a concessão de tutela de urgência (Id. 12888272). É o 

relatório. Decido. Pelo exame dos autos, anoto que a autora busca, 

inicialmente, a condenação do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social 

para o fim de ser restabelecido o pagamento do benefício auxílio doença e 

a sua conversão em aposentadoria por invalidez, ou a concessão de 

auxílio acidente, sob a alegação de que estaria incapacitada para o 

trabalho em razão das sequelas advindas do acidente do trabalho. Pois 

bem. O benefício de auxílio doença pretendido está disciplinado no artigo 

59 da Lei nº 8.213/91, que garante sua concessão ao segurado que 

esteja incapacitado para o trabalho por mais de 15 (quinze) dias 

consecutivos, observado o período de carência respectivo, equivalente a 

doze contribuições mensais, verbis: “Art. 59. “O auxílio doença será 

devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período 

de carência exigido nesta lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou 

para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos”. 

Observo que o auxílio doença é devido quando houver sequelas que 

impossibilitem a prestação do labor habitualmente exercido, consolidando a 

incapacidade do trabalhador, como restou demonstrado no caso destes 

autos. No caso dos autos, o exame pericial, realizado em 6 de fevereiro de 

2018, consta que a autora é portadora de síndrome do manguito rotador 

(CID M75.1), desde 2011, que apresenta relato de dor nos ombros e que 

há nexo causal entre as lesões advindas da enfermidade com o trabalho 

realizado (quesitos 1, 2 e 6 de fls. 169 do PDF). O referido exame relata 

que a autora se encontra incapacitada, de forma parcial e definitiva, para 

sua atividade habitual (operadora de máquinas), com o risco de 

agravamento dos sintomas (conclusão de fls. 167 do PDF e quesito 13 de 

fls. 169 do PDF) Extrai-se, ainda, que a incapacidade é permanente e 

parcial, podendo exercer atividades que não exijam esforços físicos com 

os membros superiores, e que a autora é suscetível de reabilitação 

(quesitos 14, 15 e 17 de fls. 170 do PDF). Diante do exposto, é possível 

concluir que, quando da cessação do benefício auxílio doença concedido 

a autora, por meio do NB nº. 554.108.437-3, o que se deu em 01/04/2013 

(fls. 85 do PDF), ela ainda se encontrava incapacitada para o exercício de 

atividade profissional, já que o laudo pericial atestou que o início da 

incapacidade se deu no ano de 2011 Por isso, diante do seu não 

restabelecimento para o exercício de sua atividade habitual (operadora de 

máquinas), não poderia o INSS ter suspendido o pagamento de auxílio 

doença percebido por meio do NB 554.108.437-3, por força do contido no 

art. 62 em conjunto com o art. 101 da Lei 8.213/91, transcritos abaixo: 

“Artigo 62: O segurado em gozo do auxílio doença, insuscetível de 

recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se ao 

processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade, 

não cessando o benefício até que seja dado como habilitado para o 

desempenho de nova atividade que lhe garanta a subsistência, ou, quando 

considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez”. Art. 101: O 

segurado em gozo de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e o 

pensionista inválido estão obrigados, sob pena de suspensão do 

benefício, a submeter-se a exame médico a cargo da Previdência Social, 

processo de reabilitação profissional por ela prescrito e custeado, e 

tratamento dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de 

sangue, que são facultativos. (Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995) 

Assim, como já dito alhures, pelo conjunto probatório constante dos autos, 

notadamente do Laudo Pericial, verifica-se que a requerente, quando da 

cessação do pagamento do benefício auxílio doença, em 01/04/2013 (fls. 

85 do PDF), ainda não apresentava capacidade para as atividades 

habituais, em face da evidência de que sua enfermidade impedia o 

desempenho de suas atividades funcionais. Nesse sentido: “AGRAVO 

INTERNO – PREVIDENCIÁRIO – PROCESSUAL – ANTECIPAÇÃO DA 

TUTELA – RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA – ALTA MÉDICA 

INDEVIDA. 1) À luz do disposto no art. 59, da Lei 8.213/91, o 

auxílio-doença é devido enquanto persistir a incapacidade do segurado 

para o trabalho ou para a sua atividade habitual, o que define a natureza 

sempre precária deste benefício. 2) Não há como prevalecer o ato de 

cessação do benefício se não está lastreado em prova minimamente 

segura acerca da recuperação da capacidade laborativa, quando o 

conjunto probatório está a indicar justamente o contrário, deixando patente 

o fato de que sua incapacidade se manteve. 3) Presentes os requisitos 

ensejadores, cumpre deferir a antecipação dos efeitos da tutela. 4) 

Recurso conhecido e improvido, confirmando-se a decisão agravada, por 
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seus próprios fundamentos.” (TRF da 2ª Região, Segunda Turma, AG 

150364, Processo 2006.02.01.012250-1/RJ, rel. Des. Federal Andrea 

Cunha Esmeraldo, DJU 02/10/2008, p. 26/27). “AGRAVO INTERNO - 

PREVIDENCIÁRIO - RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA - 

CESSAÇÃO INDEVIDA DO BENEFÍCIO JÁ QUE NÃO HÁ PROVA SEGURA 

DE QUE SE DEU A RECUPERAÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA - 

COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORATIVA DA AUTORA ATRAVÉS 

DE LAUDO MÉDICO PERICIAL. 1. Não há como prevalecer o ato de 

cessação do benefício se não está lastreado em prova minimamente 

segura acerca da recuperação da capacidade laborativa, quando o 

conjunto probatório está a indicar justamente o contrário, deixando patente 

o fato de que a segurada já era portadora de cardiopatia grave, donde se 

infere que a incapacidade se manteve, portanto, reputa-se indevida a 

suspensão do benefício. 1) O laudo médico pericial comprova os males 

cardiovasculares acometidos à autora, que já existiam ao tempo da 

concessão do auxílio-doença, daí porque deve ser restabelecido, com 

limite na data da concessão do benefício de aposentadoria por idade. 2) 

Recurso improvido.” (TRF da 2ª Região, Segunda Turma Especializada, AC 

394012, Processo nº. 200451100010493, rel. Des. Federal Andrea Cunha 

Esmeraldo, DJU 29/07/2009, p. 10). Dessa forma, a demandante faz jus a 

concessão do benefício de auxílio doença por acidente do trabalho, uma 

vez que se encontra incapacitada, de forma parcial e permanente. 

Consigno que, a despeito de o INSS ter concedido o benefício auxílio 

doença previdenciário (NB nº. 554.108.437-3), restou demonstrado no 

laudo pericial que “há nexo causal entre as lesões advindas da 

enfermidade com o trabalho realizado” (quesito 6 de fls. 169 do PDF). 

Logo, ante a comprovação de que a lesão é decorrente de atividade 

funcional, o benefício correto deveria ser o auxílio doença por lesão 

advinda do trabalho (espécie 91) e não auxílio doença previdenciário 

(espécie 31 – fls. 85 do PDF). Todavia, quanto ao pedido de conversão do 

auxílio doença acidentário em aposentadoria por invalidez, o laudo pericial 

confirmou que a incapacidade é parcial, ou seja, apenas para o trabalho 

habitual e que a autora pode exercer atividades que não exijam esforços 

físicos com os membros superiores, o que pressupõe que a requerente 

pode retornar ao mercado de trabalho, desde que não exija esforço físico 

de acordo com suas limitações. E enquanto pendente a possibilidade de a 

demandante passar por reabilitação profissional, não há que se falar em 

conversão imediata do auxílio doença em aposentadoria por invalidez. 

Ressalta-se, por fim, que o termo inicial para pagamento do benefício 

auxílio doença é a data da cessação indevida do benefício que a autarquia 

estava pagando à autora por meio do NB nº 554.108.437-3, ou seja, 

01/04/2013, nos termos do que preceitua o art. 60, da Lei 8.213/91. 

TUTELA DE URGÊNCIA Outrossim, no tocante ao pleito de concessão da 

tutela antecipada, nos termos do art. 300 do Código de Processual Civil, 

anoto que, acaso seja necessário o trânsito em julgado destes autos para 

que a autora faça jus ao benefício, há sérios riscos de que o provimento 

judicial seja ineficaz, mormente diante do seu estado de saúde debilitado 

que o incapacita para o trabalho (perigo de dano ou o risco ao resultado 

útil do processo), além da notória natureza alimentar das verbas ora 

perseguidas, indispensáveis a sua subsistência (urgência). Ademais, não 

há impedimento legal para a concessão de tutela em desfavor da Fazenda 

Pública quando se tratar de concessão de benefício previdenciário, haja 

vista tal hipótese não se enquadrar nas situações previstas na Lei nº. 

9.494/97, como já realçado pelo Superior Tribunal de Justiça por ocasião 

do seguinte julgado, verbis: “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO 

ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. TUTELA ANTECIPADA. BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É possível a execução 

provisória contra a Fazenda Pública quando a sentença não tiver por 

objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, 

reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de 

vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios. 2. No caso em análise, a tutela antecipada foi concedida para 

permitir a concessão do benefício previdenciário, ato que não está 

inserido nas hipóteses impeditivas constantes do artigo 1º da Lei n.º 

9.494/97. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido.” (STJ, Sexta 

Turma, AgRg no REsp 753879/RJ, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 

DJe 07.12.2009; negritos ausentes na fonte). Assim, verificando a 

presença dos requisitos que a tanto autorizam e com fulcro no art. 300, do 

Código de Processo Civil, CONCEDO, neste momento, a antecipação 

pretendida pela autora para o fim de ordenar que o Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS restabeleça o benefício do auxílio doença nº 

554.108.437-3, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, a partir da 

intimação desta decisão. Ante o exposto, com arrimo no que dispõe o art. 

487, I do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado por ELIANE QUEIROZ DO NASCIMENTO contra o INSS - 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, para confirmar a tutela de 

urgência, a fim de determinar que o requerido restabeleça o benefício de 

auxílio doença (NB 554.108.437-3), desde a data da indevida cessação, 

ou seja, 01/04/2013, devendo, ainda, ser alterada a nomenclatura do 

benefício concedido à autora para auxílio doença por acidente do trabalho 

(espécie 91), bem como para pagar os valores retroativos do benefício a 

contar desta data (01/04/2013), descontados os valores a título de 

remuneração e benefício previdenciário que, por ventura, a requerente 

tiver recebido nesse período. Os valores atrasados deverão ser 

acrescidos de correção monetária, pelo índice do INPC, a partir do 

vencimento de cada parcela, bem como de juros moratórios equivalentes 

aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação válida, nos 

termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, na redação dada pela Lei nº 

11.960/2009. Sem custas, em face do art. 3º, I, da Lei Estadual nº 

7.603/01, que favorece o Réu. Condeno o INSS ao pagamento dos 

honorários advocatícios que fixo em 10% sobre as parcelas vencidas, 

com fundamento no artigo 85, § 3º, I e do Código de Processo Civil. Em 

atenção ao artigo 1.288, §1º, da CNGC, segue a síntese para implantação 

do benefício ora concedido: NOME DO SEGURADO: ELIANE QUEIROZ DO 

NASCIMENTO BENEFÍCIO CONCEDIDO: Auxílio Doença por Acidente de 

Trabalho (espécie 91) RENDA MENSAL INICIAL: a ser calculada pelo INSS 

DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO - DIB: 01/04/2013 - data da indevida 

cessação. Expeça-se alvará em favor do perito CLEBER MARCIAL 

AGUILAR VERQUIETINI, na conta indicada no Id. 11765466. Esta sentença 

não está sujeita a reexame necessário porque o valor da condenação e o 

proveito econômico obtido na causa não excedem a 1.000 (mil) salários 

mínimos (art. 496, § 3º, I, do CPC). P. R. I. C. Rondonópolis-MT,22 de julho 

de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003763-73.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. S. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANATALICIO VILAMAIOR OAB - MT0005172S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. M. G. (REQUERIDO)

P. G. D. J. D. E. D. M. G. (REQUERIDO)

 

PROCESSO Nº: 1003763-73.2018.8.11.0003 VISTO. Trata-se de ação de 

indenização por danos morais, materiais, lucros cessantes com 

pagamento de pensão c/c tutela provisória para pagamento de pensão 

provisória promovida por CAIO GABRIEL XAVIER FERREIRA, representado 

por sua guardiã (vó), Maria de Souza Ferreira, em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO, aduzindo, em síntese, que era dependente, na condição 

de filho de PAULA CRISTINA DE SOUSA FERREIRA, a qual estava 

cumprindo pena na Cadeia Feminina de Rondonópolis-MT. Consta na inicial 

que Paula ficou presa por 1 (um) ano e 2 (dois) meses, no presídio de 

Rondonópolis-MT, sendo transferida para o Presídio de Cuiabá-MT, para 

ficar cerca de 30 (trinta dias), contudo, esgotado o prazo, a mesma 

permaneceu no referido presídio, e, na data de 03/03/2017, ela foi 

encontrada morta. Alega que deram a natureza do ato como suicídio, mas 

a mesma estava com muitas marcas de socos, chutes, sendo que a morte 

ainda não foi esclarecida, conforme IP sob o número 

20504-25.2017.811.0042, que está em tramite na Décima Segunda Vara 

Criminal de Cuiabá-MT. Assevera, ainda, que a vítima sustentava seu filho 

com trabalhos em que realizava no presídio, como a venda de 

artesanatos, promovendo assim o alimento, habitação e vestuário e 

demais necessidades de seu filho. Acrescenta que a vítima faleceu por 

omissão do Estado, principalmente, porque ela fazia uso contínuo de 

medicamentos, de modo que não poderia ficar sozinha em uma cela, o que 

ocorreu. Assim, requer a concessão de tutela provisória de urgência para 

determinar que o requerido efetue o pagamento de pensão provisória até a 

sentença, no valor de um salário e meio, em favor do autor. É o relatório. 

Decido. De acordo com o Código de Processo Civil, a tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 

300). Não se nega que o Estado seja o responsável pela custódia 

daqueles que se encontram em estabelecimento prisional, cabendo a seus 
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agentes a vigilância e a adoção de medidas protetivas eficazes. No 

entanto, nesta fase inicial, não se pode de imediato constatar que o Estado 

agiu com negligência. Como se sabe, a probabilidade do direito 

mencionada pelo legislador no caput do artigo 300 do CPC, que constitui 

pressuposto genérico da medida em exame deve ser clara, evidente, que 

apresente grau de convencimento tal que a seu respeito não se possa 

levantar dúvida razoável. No caso dos autos, verifica-se a necessidade 

de uma maior dilação probatória para comprovar a responsabilidade do 

requerido, uma vez que da análise dos documentos juntados não se pode 

constatar, de imediato, que a morte de Paula Cristina de Sousa Ferreira se 

deu por inércia ou omissão do Estado. Para ficar caracterizado o dever de 

indenizar do ente estatal, torna-se indispensável a comprovação pelo 

autor do dano e, principalmente, do nexo de causalidade, vale dizer, a 

demonstração de que o dano resultou da inação dos agentes 

administrativos ou do mau funcionamento na prestação de um serviço 

público. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO, PROCESSUAL 

CIVIL. MORTE DE DETENTO NO INTERIOR DE PRESÍDIO. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. 

IMPOSSIBILIDADE. I - No âmbito da Fazenda Pública, especificamente em 

relação às tutelas de urgência, destacam-se as proibições insertas nas 

Leis nº. 8.437/92 (dispõe sobre concessão de medidas cautelares contra 

atos do Poder Público) e nº 9.494/97 (dispõe sobre aplicação da tutela 

antecipada contra a Fazenda Pública), sendo que nas demandas 

propostas contra as pessoas jurídicas de direito público é possível a 

concessão de medidas de urgência, desde que observados, além dos 

requisitos genéricos previstos no art. 273 do CPC, as hipóteses de 

vedação previstas na legislação especial. II - O pedido formulado pela 

agravante de que, initio litis e inaudita altera pars, seja antecipada a tutela 

para obter o pagamento de pensão no valor de 01 salário mínimo, em 

razão da morte do filho detento, que ocorrera nas dependências do 

Presídio de Pedrinhas, não merece ser deferido, pois tal pelito teria o 

condão de esgotar em parte o objeto da demanda indenizatória imposta 

contra o poder público, o qual ainda nem fora citado para contestar a 

demanda originária, além de ser patente o perigo de irreversibilidade do 

provimento antecipatório. III - Embora o STJ tenha posicionamento 

pacificado de que, nos casos onde ocorre a morte de detento no interior 

de presídio, a responsabilidade civil do ente público é objetiva e que é 

legítima a presunção de que existe ajuda mútua entre os integrantes de 

famílias de baixa renda, ainda que não comprovada atividade laborativa 

remunerada, não há a possibilidade de, neste momento processual, ser 

deferida a tutela antecipada a favor da recorrente. IV - Agravo de 

Instrumento conhecimento e desprovido” (TJ-MA - AI: 0047592015 MA 

0000643-80.2015.8.10.0000, Relator: LUIZ GONZAGA ALMEIDA FILHO, 

Data de Julgamento: 03/11/2015, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 09/11/2015) Ademais, a concessão da tutela pretendida, 

nessa fase processual, gera perigo de irreversibilidade do provimento 

antecipatório, pois caso a ação seja julgada improcedente o requerido não 

terá como reaver os valores pagos. O artigo 300, § 3º, do Código de 

Processo Civil, estabelece que: § 3o A tutela de urgência de natureza 

antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão. Dessa forma, a tutela de urgência almejada não 

merece ser acolhida, uma vez que não restaram preenchidos os requisitos 

legais. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de 

tutela, porque não se fazem presentes os requisitos exigidos no art. 300 

do Código de Processo Civil. Deixo de designar audiência de conciliação 

ou mediação, porque a matéria não admite a autocomposição, nos termos 

do artigo 334, § 4º, II do CPC e pelo fato desta Vara não contar com 

conciliadores e mediadores para presidirem as audiências de conciliação 

ou mediação. Também não se pode esquecer que ao designar inutilmente 

a audiência, além de se praticar um ato desnecessário – o que viola o 

princípio da economia processual - acaba-se por se retardar a resolução 

da lide, contrariando-se a garantia constitucional de duração razoável do 

processo (CF/1988, art. 5º, LXXVIII). Assim, CITE-SE a parte requerida 

para oferecer resposta escrita, no prazo de 15 (quinze) dias (artigo 335, 

do Código de Processo Civil). Cientifique o(a) demandado(a) que, não 

sendo contestada a ação, será considerado(a) revel e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo(a) autor(a) (art. 344 do 

CPC). Defiro os benefícios da justiça gratuita. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, segunda-feira, 25 de junho de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO 

BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002547-48.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ARI RIBAS DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAISE CAROLINE PRADELA ALVES DE ARAUJO PORTO OAB - 

MT0013232A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

PROCESSO N° Visto. 1. Converto o processo de conhecimento em 

execução de sentença. Proceda-se a Sr.ª Gestora a imediata conversão 

do tipo do processo para cumprimento de sentença (artigo 348 da CNGC – 

Foro Judicial). 2. Nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, 

INTIME-SE a Fazenda Pública, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias 

e nos próprios autos, impugnar a execução de sentença, nos termos do 

artigo 535 do CPC. Cumpra-se. Rondonópolis, 10/07/2018 . FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005176-24.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JURANDIR MEDINA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

PROCESSO N° 1005176-24.2018.8.11.0003 VISTO. JOSÉ JURANDIR 

MEDINA ajuizou ação para concessão de auxílio doença acidentário com 

conversão de aposentadoria por invalidez em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, aduzindo, em síntese, que sofreu 

um grave acidente de trabalho no ano de 2017, que lhe causou 

traumatismo craniano, aumento de escavação nos olho e glaucoma (CID 

H52, H40.1 e H52.4). Alega que não consegue realizar as suas atividades 

laborativas habituais, pois sente muita dor e tem dificuldade de enxergar. 

Aduz que encontra dificuldade em se inserir no mercado de trabalho, haja 

vista que além de possuir idade avançada (67 anos) e baixa grau de 

escolaridade, a única profissão que conhece é a de motorista. Informa que 

recebeu o benefício nº 6177592795 pelo período de 09 de maço de 2017 

até 07 de janeiro de 2018. Todavia, como ainda não se encontrava 

habilitado para retornar ao trabalho, requereu novamente o benefício sob o 

nº 6219111889, na data de 8 de fevereiro de 2018, o qual foi indeferido 

sob a alegação de não constatação de incapacidade laborativa. Assevera 

que o fundamento utilizado pelo INSS para indeferimento do benefício é 

inexistente, já que permanece incapacitado para a sua atividade laborativa 

habitual. Assim, requer a concessão de tutela de urgência para determinar 

a imediata implantação do benefício auxílio doença. É o relatório. Decido. 

De acordo com o Código de Processo Civil, a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 

300). Analisando os autos, não se vislumbra a presença dos requisitos 

necessários para concessão da tutela de urgência, mormente no que diz 

respeito à existência de prova de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito. No caso em tela, pelo menos nesta fase inicial, os 

documentos encartados aos autos são insuficientes para comprovarem a 

incapacidade laborativa do autor. O documento acostado no Id. 14062621 

aponta que o pedido de auxílio doença do autor foi indeferido pelo INSS na 

data de 26 de abril de 2018, em virtude de não ter sido constatada 

incapacidade para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual, na 

perícia médica realizada. O autor alega na inicial que a decisão do INSS foi 

equivocada, haja vista que permanece incapacitado, sem condições de 

retornar ao trabalho. No entanto, não apresentou qualquer documento 

para corroborar tal alegação. In casu, não consta nenhum documento 

médico recente e posterior à realização da perícia pelo INSS atestando 

que o autor encontra-se incapacitado para o trabalho, como alegado. 

Dessa forma, os documentos juntados ao processo não fornecem 

elementos seguros e confiáveis quanto ao atual estado de saúde do 

requerente e muito menos quanto à eventual incapacidade laborativa, o 

que impõe o indeferimento da tutela pretendida. Com essas 

considerações, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência almejado pelo 

autor. Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita. Defiro, ainda, 

a prioridade na tramitação do processo, tendo em vista que o requerente 

José Jurandir Medina tem mais de 60 anos de idade, nos termos do artigo 

1.048, I, do CPC. CITE-SE o requerido para oferecer resposta escrita, no 
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prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC). Cumpra-se. Rondonópolis, 

quarta-feira, 18 de julho de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005404-96.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR ALVES CASTELHANO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILTON JUAREZ E SILVA OAB - MT4.191 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (RÉU)

 

Processo: VISTO. Deixo de designar audiência de conciliação ou 

mediação, porque a matéria não admite a autocomposição, nos termos do 

artigo 334, § 4º, II do CPC e pelo fato desta Vara não contar com 

conciliadores e mediadores para presidirem as audiências de conciliação 

ou mediação. Também não se pode esquecer que ao designar inutilmente 

a audiência, além de se praticar um ato desnecessário – o que viola o 

princípio da economia processual - acaba-se por se retardar a resolução 

da lide, contrariando-se a garantia constitucional de duração razoável do 

processo (CF/1988, art. 5º, LXXVIII). Assim, cite-se o requerido para 

oferecer resposta escrita, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC). 

Cientifique o(a) demandado(a) que, não sendo contestada a ação, será 

considerado(a) revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pelo(a) autor(a) (art. 344 do CPC). Defiro os benefícios da 

justiça gratuita. Cumpra-se. Rondonópolis, 23/07/2018. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000443-83.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VERIONICE ROSA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0009981A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA QUE MANIFESTEM - SE NO PRAZO 

LEGAL, ACERCA DO LAUDO PERICIAL JUNTADO NOS PRESENTES 

AUTOS .

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1005509-73.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

THEREZA CRISTINA SAMPAIO GAINO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITA ROSALINA PEREIRA OAB - MT3380/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO)

JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO (IMPETRADO)

EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, 

Senhor JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO (ZÉ CARLOS DO PÁTIO) 

(IMPETRADO)

 

PROCESSO Nº 1005509-73.2018.8.11.0003 VISTO. THEREZA CRISTINA 

SAMPAIO GAINO ajuizou mandado de segurança com pedido liminar 

contra ato do PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, Sr. José 

Carlos Junqueira de Araújo, aduzindo, em síntese, que participou do 

concurso público realizado pela Prefeitura Municipal de Rondonópolis - 

Edital nº 06/2016-PMR, no qual foram ofertadas 4 (quatro) vagas para o 

cargo de Odontólogo, tendo sido classificada em 7º (sétimo) lugar para o 

referido cargo. Aduz que, em 14 de dezembro de 2016, houve a 

convocação de todos os aprovados e de alguns classificados, por meio 

do edital de convocação n. 001-002/006-00-PMR, todavia tal ato foi 

suspenso por uma decisão judicial. Alega que a autoridade coatora, desde 

que tomou posse como Prefeito de Rondonópolis, optou por fazer 

nomeações de profissionais para exercer o cargo de odontólogo em 

comissão, apesar de ter à disposição odontólogos aprovados em 

concurso público. Assevera que, conforme portarias publicadas e 

informações obtidas pelo Portal de Transparência, 22 (vinte e dois) 

profissionais foram nomeados para exercer o cargo em comissão de 

odontólogo nos Postos de Saúde da Família. Sustenta que as citadas 

nomeações faz nascer para ela o direito líquido e certo à nomeação, pois 

demonstram a existência de cargos vagos que deveriam ser preenchidos 

pelos profissionais classificados no concurso. Assim, requer a 

concessão de liminar para determinar que a autoridade coatora proceda à 

imediata convocação e nomeação da impetrante no cargo de Odontólogo, 

para o qual foi classificada em 7º lugar. É o relatório. Decido. O 

deferimento da liminar em sede de mandado de segurança, de acordo com 

o artigo 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/09, está condicionado à 

demonstração da verossimilhança das alegações (fumus boni juris) e do 

fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in 

mora). A concessão da medida constitui faculdade atribuída ao 

Magistrado, prendendo-se ao seu prudente arbítrio e livre convencimento, 

dependendo o deferimento da relevância do fundamento do pedido e do 

risco da ineficácia da medida, na hipótese de se aguardar a providência 

final. A impetrante busca sua nomeação ao cargo de odontólogo, para o 

qual foi classificada em sétimo lugar. Da análise dos documentos 

encartados aos autos, verifica-se que o Município de Rondonópolis 

promoveu concurso público para provimento de cargos públicos (Edital nº 

01/2016), ofertando 4 (quatro) vagas de ampla concorrência para o cargo 

de odontólogo, tendo sido a impetrante classificada em7º lugar para o 

referido cargo (fls. 47 e 96 do PDF). Como se vê, a impetrante foi 

aprovada no concurso público fora do número de vagas previsto no edital, 

de modo que ela não tem direito subjetivo à nomeação, mas tão somente 

expectativa de direito. No entanto, segundo a jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça, a mera expectativa de nomeação dos candidatos 

aprovados em concurso público (fora do número de vagas) convola-se 

em direito líquido e certo quando, dentro do prazo de validade do certame, 

há contratação de pessoal de forma precária para o preenchimento de 

vagas existentes, com preterição daqueles que, aprovados, estariam 

aptos a ocupar o mesmo cargo ou função. Assim, a jurisprudência 

manifesta-se pela necessidade de que o candidato aprovado fora do 

número de vagas constante do edital comprove, de maneira efetiva, a 

existência de cargos vagos e a contratação ilegal de servidores 

temporários em quantitativo suficiente para a nomeação, dentro do prazo 

de validade do certame. Confira-se a posição do Superior Tribunal de 

Justiça sobre o tema: “ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. 

CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO 

EDITAL. ABERTURA DE NOVAS VAGAS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. 

EXPECTATIVA DE DIREITO QUE SE CONVOLA EM DIREITO LÍQUIDO E 

CERTO. 1. O STJ adota o entendimento de que a mera expectativa de 

nomeação dos candidatos aprovados em concurso público (fora do 

número de vagas) convola-se em direito líquido e certo quando, dentro do 

prazo de validade do certame, há contratação de pessoal de forma 

precária para o preenchimento de vagas existentes, com preterição 

daqueles que, aprovados, estariam aptos a ocupar o mesmo cargo ou 

função. 2. In casu, muito embora o agravado tenha obtido aprovação (2ª 

colocação) fora do número inicial de vagas previstas no Edital - 1 (uma 

vaga), verifica-se nos autos que a Administração Pública, antes de 

expirado o prazo de validade do certame, realizou contratações 

temporárias, inclusive do próprio impetrante, para o mesmo cargo a que 

concorreu (Odontólogo/Especialidade: Cirurgia e Traumatologia 

Buco-Maxilo-Facial para a 6ª DIRES - Ilhéus/BA). 3. Nessa circunstância, a 

toda evidência, não restam dúvidas de que, dentro do prazo de validade 

do concurso, a manutenção de contratos temporários para suprir a 

demanda por odontólogos pela Administração Pública demonstra a 

necessidade premente de contratação de pessoal, de forma precária, 

para o desempenho da atividade, o que, diante da nova orientação da 

Suprema Corte, faz surgir o direito subjetivo do candidato aprovado no 

certame ainda válido à nomeação. 4. Agravo Regimental não provido” 

(AgRg no RMS 44037 BA 2013/0347994-8, Segunda turma, Relator 

Ministro Herman Benjamin, Data do Julgamento 18/3/2014). Confira-se, 

ainda, a posição Supremo Tribunal Federal: “Agravo regimental em recurso 

ordinário em mandado de segurança. Concurso público. Contratação 

precária de terceirizados. Preterição de concursados. Não comprovação 

da existência de vagas de caráter efetivo. Ausência de direito líquido e 

certo. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. É posição pacífica 

desta Suprema Corte que, havendo vaga e candidatos aprovados em 

concurso público vigente, o exercício precário, por comissão ou 

terceirização, de atribuições próprias de servidor de cargo efetivo faz 

nascer para os concursados o direito à nomeação, por imposição do art. 

37, inciso IV, da Constituição Federal. 2. O direito subjetivo à nomeação de 

candidato aprovado em concurso vigente somente surge quando, além de 
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constatada a contratação em comissão ou a terceirização das respectivas 

atribuições, restar comprovada a existência de cargo efetivo vago. 

Precedentes. 3. No caso em questão, não ficou comprovada, nos 

documentos acostados aos autos, a existência de vaga efetiva durante a 

vigência do concurso, sendo necessário, para tanto, que haja dilação 

probatória, o que não se admite em via mandamental. Ausência de direito 

líquido e certo do agravante. 4. Agravo regimental a que se nega 

provimento” (RMS 29915 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira 

Turma, julgado em 04/09/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-189 DIVULG 

25-09-2012 PUBLIC 26-09-2012). Na hipótese, os documentos encartados 

aos autos apontam que a Administração Pública Municipal, após a 

homologação do concurso, nomeou 22 (vinte e dois) profissionais para 

exercer o cargo em Comissão de Odontólogo do Programa de Saúde da 

Família – PSF, conforme se infere das Portarias nºs 21.679, 20.968, 

23.108, 21.196, 20.769, 23.060, 23.106, 23.059, 22.956, 21.271, 22.350, 

20.768, 21.060, 23.132, 22.699, 23.284, 21.062, 20.770, 21.876, 21.868, 

20.771 e 23.063 (fls. 173/174 do PDF). Dessa forma, pelo menos nesta 

fase inicial, as nomeações para o cargo de odontólogo realizadas pela 

autoridade coatora demonstram a real necessidade do serviço público, 

bem como a existência de cargo efetivo vago, já que o impetrado realizou 

contratações precárias, hipótese que exigia o aproveitamento dos que se 

submeteram ao prévio concurso público, o que não ocorreu. Assim, tendo 

a impetrante sido classificada em 7º lugar para o cargo de Odontólogo, e 

havendo, a princípio, prova de que há cargos vagos de Odontólogo, bem 

como a contratação ilegal de servidores temporários em quantitativo 

suficiente para a nomeação da impetrante (7), surge para ela o direito 

subjetivo à nomeação. Oportuno mencionar, em que pese a ocupação 

precária, no caso em tela, tenha ocorrido por nomeação em cargo em 

comissão, verifica-se, nesta fase inicial, que tais contratações tem como 

finalidade o preenchimento de cargos efetivos vagos, uma vez que o 

cargo de odontólogo não está relacionado dentre os cargos de provimento 

em comissão, conforme se denota do Anexo VI, da Lei Municipal nº 

3.247/2000. O artigo 82 da referida norma municipal dispõe que as 

funções gratificadas e os cargos de provimento em comissão necessários 

à estrutura administrativa da Prefeitura passam a serem os constantes do 

Anexo VI desta Lei. Logo, somente os referidos cargos mencionados no 

aludido anexo podem ser nomeados em comissão, o que demonstra que 

as ditas nomeações possuem a nítida finalidade de preenchimento de 

cargos efetivos vagos. Oportuno mencionar que as aludidas nomeações 

também não se amoldam a exceção prevista no art. 66, da Lei Municipal nº 

3.247/2000, a qual autoriza o Poder Executivo a preencher qualquer dos 

cargos relacionados diretamente com a área de Saúde e Educação, dentre 

eles o de odontólogo (§1º), através de Teste Seletivo, no caso de 

comprovada necessidade temporária de excepcional interesse público 

Municipal, desde que haja vaga em aberto e não exista nenhum 

concursado na lista de espera. No caso, existem candidatos aprovados 

em concurso público aguardando suas respectivas nomeações. Sobre o 

tema, o Supremo Tribunal Federal já se posicionou no sentido de que a 

ocupação precária, por comissão, terceirização, ou contratação 

temporária, para o exercício das mesmas atribuições do cargo para o qual 

promovera o concurso público, configura desvio de finalidade, 

caracterizando burla à exigência constitucional do concurso público. 

Vejamos: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL 

PRESUMIDA. ARTIGO 323, § 1º, DO RISTF. CONSTITUCIONAL. 

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXISTÊNCIA DE CANDIDATOS 

APROVADOS. CONTRATAÇÃO DE TEMPORÁRIOS. PRETERIÇÃO. 

ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA 

CORTE. (...) 2. A ocupação precária, por comissão, terceirização, ou 

contratação temporária, de atribuições próprias do exercício de cargo 

efetivo vago, para o qual há candidatos aprovados em concurso público 

vigente, configura ato administrativo eivado de desvio de finalidade, 

equivalente à preterição da ordem de classificação no certame, fazendo 

nascer para os concursados o direito à nomeação, por imposição do 

artigo 37, inciso IV, da Constituição Federal (AI n. 776.070-AgR, Relator o 

Ministro Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe de 22.03.11). (Precedentes: RE n. 

555.141-AgR, Relatora a Ministra Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe de 24.2.11; 

AI n. 777.644-AgR, Relator o Ministro Eros Grau, 2ª Turma, DJe de 

14.05.10; SS n. 4.196-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, Pleno, DJe de 

27.8.10; AI n. 684.518-AgR, Relator o Ministro Eros Grau, 2ª Turma, DJe de 

29.5.09; AI n. 440.895-AgR, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, 1ª 

Turma, DJ de 20.10.06; RE n. 273.605, Relator o Ministro Néri da Silveira, 2ª 

Turma, DJ de 28.6.02, entre outros)” (STF, RE 614.438/ES, Relator Ministro 

Luiz Fux, Data do julgamento: 29/06/2012). Logo, a princípio, verifica-se 

que a ocupação precária dos cargos de odontólogo, através das 

nomeações para exercer cargo em comissão, caracteriza uma verdadeira 

burla à exigência constitucional do artigo 37, II, da Constituição Federal, na 

medida em que, surge para a impetrante o direito subjetivo à nomeação. 

Assim, nesta fase de cognição sumária, resta demonstrada a ocorrência 

de preterição ao direito da candidata classificada no concurso público, o 

que impõe o deferimento da liminar pleiteada. Com essas considerações e, 

com fundamento no artigo 7º, inciso III, da Lei 12.016/09, CONCEDO a 

ordem de segurança pretendida, para determinar que a autoridade 

impetrada proceda à imediata convocação e nomeação da Impetrante no 

cargo de Odontólogo, para o qual foi classificada em 7º lugar no concurso 

realizado em 2016. Expeça-se o respectivo mandado para cessação dos 

efeitos do ato impugnado até o deslinde da presente demanda. 

Notifique-se a autoridade impetrada a fim de que, no prazo de dez (10) 

dias, preste as informações que julgue necessárias (Lei nº 12.016/09, art. 

7º, I). Dê-se ciência do presente ao Município de Rondonópolis, pessoa 

jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para, 

querendo, ingressar no feito (Lei nº 12.016/09, art. 7º, II). Cumpridas todas 

as deliberações, prestadas ou não informações, manifeste o 

representante do Ministério Público, no prazo de dez (10) dias (art. 12 da 

referida lei), e após, sejam os autos remetidos à conclusão. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis, sexta-feira, 27 de julho de 2018. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001300-32.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OSWALDO GROTO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANILO BESSA SANTOS OAB - MT0021460A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO A DRª FRANCIANE OLIVEIRA LOURENÇO, para que 

manifeste-se nos autos acerca da Petição juntada pela parte exequente 

no prazo de 10(dez) dias .

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 392170 Nr: 5722-82.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL DE MOVEIS GOISFER LTDA, 

RAVILSON FERREIRA, MARISTELA GOIS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BEATRIZ CORREA DA 

COSTA S. SOARES SUBPROC. GERAL DA SUBPROC.FISCAL - 

OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RAVILSON FERREIRA, Cpf: 

36025747920, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimação do(a) Executado(a) acerca da indisponibilidade dos 

valores depositados em conta bancária através do sistema BACENJUD, 

cientificando-o(a) de que caso queira opor embargos o prazo é de 

30(trinta) dias

Despacho/Decisão: VISTO.Indefiro, por ora, o pedido formulado pelo 

exequente às fls. 107.Tendo em vista a penhora de valores às fls. 30, 

intime-se, via edital, o executado Ravilson Ferreira para, querendo, 

apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias, embargos à 

execução.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lidiane da Cruz Garcia, 

digitei.

Rondonópolis, 27 de julho de 2018

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 283754 Nr: 7190-91.2001.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FACIL FABRICA ARTEFATOS E COMERCIO DE 

CIMENTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TANIA REGINA NANES DA SILVA 

- PROCURADORA DO MUNICIPIO - OAB:4827-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FACIL FABRICA ARTEFATOS E 

COMERCIO DE CIMENTO LTDA, CNPJ: 03847332000102, Inscrição 

Estadual: 13.053.034-4. 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: 17/12/2001.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT em face de FACIL FABRICA 

ARTEFATOS E COMERCIO DE CIMENTO LTDA, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de FALTA DE RECOLHIMENTO DE IPTU, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 45158/2001, 

45159/2001, 45160/2001.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/07/2001

 - Valor Total: R$ 18.460,07 - Valor Atualizado: R$ 18.460,07 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos etc.1 -Redistribuído o feito ainda sem o 

cumprimento do despacho inicial, cumpra-se-lhe, citando-se pelo Correio 

(AR) se o Município não pretender de outra forma, intimando-se o mesmo 

para, no prazo de 10 (dez) dias, fornecer o valor da postagem ou da 

diligência do meirinho, conforme pretender seja feita a citação.2-Em sendo 

a citação feita pela forma postal, consigne-se no mandado a advertência 

de que a citação considera-se feita na data de entrega da carta no seu 

endereço.3-Às providências.Rondonópolis, 16 de março de 2004.VALDIR 

DE ALMEIDA MUCHAGATAJuiz 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, Lidiane da Cruz Garcia, 

digitei.

Rondonópolis, 27 de julho de 2018

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 430910 Nr: 12784-08.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CANDELORO MÁQUINAS INDUSTRIAIS LTDA, 

JOSÉ CANDELORO, MARIA ILMA ROSA CANDELORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte Exequente Estado de Mato Grosso, representada por 

seu Procurador Geral do Estado, para que informe conta bancária para 

expedição de alvará de valor penhorado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 764058 Nr: 15337-52.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO BARBOSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL XAVIER DE PAULA- 

PROCURADOR - OAB:13.969 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO N. º 764058

 VISTO.

Trata-se de execução fiscal proposta pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS 

em face de SANDRO BARBOSA DA SILVA, visando receber crédito 

tributário decorrente de IPTU.

O exequente requer a alteração do polo passivo para excluir SANDRO 

BARBOSA DA SILVA e incluir CRISTIANO MARIN, atual proprietário do 

imóvel.

É o relatório.

 Decido.

 A execução fiscal foi proposta contra antigo proprietário, sendo inviável 

redirecioná-la contra o atual titular do domínio do imóvel.

O exequente não cogita emendar ou substituir a CDA para corrigir erro 

material ou formal, como faculta o art. 2º, § 8º, da Lei de Execuções 

Fiscais; pretende à alteração do próprio lançamento, com o objetivo de 

indicar outro devedor do tributo, situação vedada no curso do feito 

executivo.

Embora a Súmula 392 do STJ faculte à Fazenda Pública à substituição da 

certidão de dívida ativa até a prolação da sentença de embargos, é defesa 

a alteração do sujeito passivo da execução fiscal.

Vejamos:

“A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a 

prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro 

material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.”

Com essas considerações, ausente título hábil a embasar a execução 

fiscal proposta, julgo extinto esta execução, ante a ilegitimidade passiva, 

com fulcro no art. 485, VI e § 3º, do CPC/2015.

Sem custas e sem honorários, uma vez que o executado sequer foi 

citado.

P. R. I. C.

 Rondonópolis, 27 de julho de 2018.

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 843176 Nr: 9386-09.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ADIL DE SOUZA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA DA SILVA GARCIA - 

OAB:79523

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

1. Converto o processo de conhecimento em execução de sentença. A 

secretaria deverá comunicar ao Cartório Distribuidor a conversão para as 

devidas providências.

 2. Intime-se o(a) devedor(a) para efetuar o pagamento no prazo de 

quinze dias, sob pena do montante da condenação ser acrescido de multa 

no percentual de dez por cento (10%), bem como honorários advocatícios, 

no mesmo percentual.

3. Não sendo efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, 

expeça-se mandado de penhora e de avaliação, intimando-se o(a) 

executado(a), na pessoa de seu(sua) advogado(a), ou, na falta deste, o 

seu representante legal, ou pessoalmente, por mandado ou pelo correio, 

podendo oferecer impugnação, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 726885 Nr: 7794-32.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI SILVERIO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNALDO DE CARVALHO 

AGUIAR - OAB:PROCURADOR, PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO 

DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:, TANIA REGINA NANES DA SILVA - 
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PROCURADORA DO MUNICIPIO - OAB:4827-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEI SILVERIO 

PEREIRA - OAB:11.230-B

 INTIMAÇÃO AO DRº VANDERLEI SILVERIO PEREIRA, para, no prazo de 10 

(dez) dias manifestar-se acerca da petição e documento de fls. 124/125.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 446101 Nr: 1283-86.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: RENATA MASCHIO ALLEGRINI FAGOTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE EDUARDO BENES INACO - 

OAB:MT/14.460/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 INTIMAÇÃO AO DRº JOSE EDUARDO BENES INACO - OAB:MT/14.460/B, 

representando o polo ativo; PARA QUE manifeste-se no prazo de 10 (dez) 

dias acerca da petição e documentos de fls. 237/242.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 737440 Nr: 301-67.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: DEUSDETH PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:15471/MT, EDUARDO FRAGA FILHO - OAB:6818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 Intimação das partes acerca do laudo pericial de fls. 193/217, para 

querendo manifestar-se no prazo legal, iniciado o prazo da autora 

representado pelos advogados Dr. Eduardo Fraga Filho, OAB/MT nº 6.818 

e Drª Cristiane Gonçalves da Silva, OAB/MT nº 15.471.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 734665 Nr: 14422-37.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ELISANGELA MORESCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Intimação o patrono da parte autora, advº CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO , OAB;MT Nº 17553 para, no prazo de 15(quinze) dias, 

manifestar-se acerca das informações do perito (fl. 553/556) e petição de 

fls. 557/560).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 736040 Nr: 15458-17.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ROSANGELA APARECIDA SERRANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Intimação o patrono da parte autora, advº CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO , OAB;MT Nº 17553 para, no prazo de 15(quinze) dias, 

manifestar-se acerca das informações do perito (fl. 327/330) e petição de 

fls. 331/334.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 392189 Nr: 5708-98.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KENTAL COM. E REPR. CONFEC. LTDA, 

LEONCIO ROBERTO MONT SERRAT HORTENCES DA SILVA, JOSE PAES 

DE BARROS, IVANI SILVA MATOS, RENA AMARANTE CARNIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:SUBPROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PRISCILA FERREIRA GALENO - 

OAB:13936

 Intimação do(a) Executado(a), representado pela advogada Priscila 

Ferreira Galeno OAB/MT 13.936, acerca da penhora via sistema RENAJUD 

que recaiu sobre o(s) veículo(s) automotor(es) de sua propriedade, 

ficando ciente de que o prazo para oferecimento de EMBARGOS À 

EXECUÇÃO é de trinta (30) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 719796 Nr: 836-30.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM ALVES PERPETUO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE SLOMPO DE ALMEIDA 

- OAB:18463/O

 Intimação da parte Exequente Estado de Mato Grosso, representada por 

seu Procurador Geral do Estado, para que informe conta bancária para 

expedição de alvará de valor penhorado.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 725487 Nr: 6444-09.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OZANA DE OLIVEIRA GUIMARAES ME, 

OZANA DE OLIVEIRA GUIMARAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte Exequente Estado de Mato Grosso, representada por 

seu Procurador Geral do Estado, para que informe conta bancária para 

expedição de alvará de valor penhorado.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005867-38.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA MOSER KEITEL OAB - RS39043 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADOR CHEFE DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (RÉU)

PRIMEIRO TABELIONATO E REG DE IMOVEIS DE RONDONOPOLIS (RÉU)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

PROCESSO N.º 1005867-38.2018.8.11.0003 VISTO. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO CIVIL C/C DANOS MORAIS 

proposta por DAIANE APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA em face do 

CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS – CARTÓRIO 1º OFÍCIO – DE 

RONDONÓPOLIS-MT. A autora atribuiu à causa o valor de R$ 19.080,00 

(dezenove mil e oitenta reais). É o relatório. Decido. A Lei nº 12.153/2009, 

que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos 

estados, distrito federal e municípios, consigna, no artigo 2º, a sua 

competência, que resta limitada às causas não excedentes do valor de 60 

salários mínimos, conforme a seguir transcrito: “Art. 2º É de competência 

dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar 

causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. 

§ 1º Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda 

Pública: I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de 

divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, 
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execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e 

coletivos; II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, 

Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles 

vinculadas; III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena 

de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares 

aplicadas a militares. (...)” A matéria posta em discussão na demanda não 

apresenta complexidade, bem como é de se convalidar que de acordo com 

a Resolução 004/2014/TP, poderá o juiz determinar se necessário a 

realização de exame técnico para o julgamento da causa, “in verbis”: “Art. 

4o. Havendo necessidade de exame técnico necessário à conciliação ou 

ao julgamento da causa, o Juiz poderá nomear pessoa habilitada ou, no 

caso de demandas relativas à área de saúde, fazer uso do Núcleo de 

Apoio Técnico - NAT, nos termos do art. 10 da Lei n. 12.153/2009. 

Parágrafo único. O laudo deve ser apresentado em até cinco (5) dias 

antes da audiência.” Ainda, no caso em comento o valor da causa 

apresenta-se inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, de modo que 

afasta a competência deste juízo. Em março do ano de 2014, o Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso publicou a resolução nº 004/2014/TP, a 

qual, dentre outras disposições, resolve: “Art. 1º. As causas referentes à 

Lei Federal n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, serão processadas, 

conciliadas, julgadas e executadas: I – nos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem ou forem instalados; II – 

nos Juizados Especiais Cíveis, utilizando o sistema eletrônico nelas em 

funcionamento.” Dessa forma, considerando que nesta comarca inexiste 

Juizado Especial da Fazenda Pública, a competência para processar e 

julgar o feito é do Juizado Especial. Com essas considerações, em 

atendimento a Resolução nº 004/2014/TP, publicada em 28.3.2014, que 

dispõe sobre a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública 

para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, 

do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 

(sessenta) salários mínimos, DECLARO a incompetência deste Juízo para 

o processamento demanda e, de consequência, determino a remessa dos 

autos em favor do Juizado Especial Cível desta Comarca. Remetam-se os 

autos ao Juizado Especial Cível para a distribuição. P.R.I.C. Rondonópolis, 

30/07/2018 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001933-72.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MISAEL LOPES DOS SANTOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE GALDINO OAB - MT14575/O (ADVOGADO)

PEDRO RINALDO DE ARAUJO OAB - MT12293/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

PROCESSO Nº 1001933-72.2018.8.11.0003 VISTO. MISAEL LOPES DOS 

SANTOS ajuizou mandado de segurança com pedido liminar contra ato do 

PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, aduzindo, em síntese, que 

foi classificado em quinto lugar no concurso público realizado pela 

Prefeitura Municipal de Rondonópolis (Edital nº 01/2016), para o cargo de 

odontólogo, cargo ao qual o certame disponibilizou quatro vagas. Aduz 

que a candidata aprovada em 4º lugar, Erika Cristiane Sassaki de Oliveira, 

foi convocada e não se manifestou, já o candidato aprovado na 3ª 

posição, Luciano Oliveira Neto, chegou a ser nomeado para o cargo de 

Odontólogo, porém pediu exoneração, conforme portaria 22.873. Alega 

que a desistência da 4ª colocada e a exoneração do 3º aprovado gerou 

para ele o direito de ser convocado para ingressar no serviço público 

municipal de Rondonópolis, uma vez que passou a figurar dentro do 

número de vagas previstas no edital. Sustenta que a Prefeitura de 

Rondonópolis continua nomeando pessoal para exercer o cargo em 

comissão de Odontólogo, violando a regra constitucional do concurso 

público, conforme se depreende das Portarias nºs 22.350, 22.588 e 

22.956. Assevera, ainda, que apresentou requerimento administrativo, na 

data de 05/03/2018, protocolo nº 7.801/2018, buscando a publicação do 

edital de sua convocação, porém não obteve resposta. Assim, requer a 

concessão de liminar para determinar que a autoridade impetrada proceda 

à nomeação do impetrante no cargo de Odontólogo, conforme Edital nº 

01/2016-PMR, de 16 de fevereiro de 2016, homologado pelo Decreto 

7.997-PMR em 27 de julho de 2016. A liminar foi deferida para determinar 

que a autoridade impetrada proceda à imediata convocação e nomeação 

do Impetrante no cargo de “Odontólogo”, para o qual foi classificado em 

quinto lugar no concurso realizado em 2016 (Edital nº 01/2016-PMR, de 16 

de fevereiro de 2016). Notificada, a autoridade coatora prestou 

informações, dizendo que o concurso ainda se encontra dentro do prazo 

de vigência, e não ocorreu preterição de nomeação doa impetrante para o 

exercício do cargo ao qual se habilitou, até porque aprovado em 

colocação acima do número de vagas disponibilizado pelo edital do 

certame, inexistindo portanto, direito subjetivo a nomeação. Parecer do 

Ministério Público pela procedência do pedido. É o relatório. Decido. 

Denota-se dos autos que o impetrante busca sua nomeação ao cargo de 

odontólogo, para o qual foi classificado em quinto lugar. Alega o impetrante 

que possui direto subjetivo à nomeação em razão da desistência da 

candidata aprovada em quarto lugar e da exoneração do candidato 

aprovado na terceira posição, haja vista que passou a figurar dentro do 

número de vagas previstas no certame. De acordo com a jurisprudência 

do Supremo Tribunal Federal, o direito à nomeação também se estende ao 

candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital na 

hipótese deste passar a figurar entre as vagas em decorrência da 

desistência de candidatos melhor classificados. Vejamos: "O direito à 

nomeação também se estende ao candidato aprovado fora do número de 

vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em 

decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação 

superior. Precedentes." (RE 946425 AgR, Relator Ministro Roberto 

Barroso, Primeira Turma, julgamento em 28.6.2016, DJe de 9.8.2016). Na 

hipótese em exame, o edital previu 4 (quatro) vagas para o cargo de 

odontólogo e o impetrante logrou a 5ª posição no certame (Id. 12346968). 

Extrai-se dos autos que o candidato aprovado em 3º lugar, Luciano 

Oliveira Neto, foi exonerado, a pedido, por meio da Portaria nº 22.873/2017 

(Id. 12346956), enquanto que a candidata Erika Cristiane Sassaki de 

Oliveira, aprovada em 4º lugar, não manifestou interesse em tomar posse 

do concurso, embora devidamente convocada (Id.12346933). Em consulta 

a o  s i t e  d a  P r e f e i t u r a  d e  R o n d o n ó p o l i s 

(http://www.rondonopolis.mt.gov.br/), foi possível confirmar a desistência 

da candidata Erika, pois além de tal candidata não constar na relação de 

servidores ativos, não foi encontrada sua portaria de nomeação. Neste 

contexto, conclui-se que o impetrante, de fato, passou a figurar dentro do 

número de vagas previstas no edital (3º lugar). Como sabido, o candidato 

aprovado em posição classificatória compatível com as vagas previstas 

no edital do concurso possui direito subjetivo à nomeação dentro do prazo 

de sua validade, tendo a Administração Pública discricionariedade de 

identificar o melhor momento, de acordo com a sua conveniência e 

oportunidade, para realizar as nomeações durante o período de validade 

do certame. No entanto, esse poder discricionário da Administração é 

limitado na hipótese de contratação precária de terceiros durante o prazo 

de validade do certame, sendo que, nessa hipótese, gera, de imediato, 

direito líquido e certo à nomeação para os candidatos aprovados dentro do 

número de vagas disponibilizadas no concurso. Nesse sentido é a 

jurisprudência pacífica do STJ: “ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. 

AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. APROVAÇÃO DENTRO DO 

NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO 

OCORRÊNCIA. PRETERIÇÃO. MANUTENÇÃO DE TERCEIRIZADO NAS 

FUNÇÕES DOS CONCURSADOS. DEVIDAMENTE COMPROVADA. 

PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. CONVOLAÇÃO 

DA EXPECTATIVA DE DIREITO EM LIQUIDEZ E CERTEZA. DIVERGÊNCIA 

JURISPRUDENCIAL. NÃO CONHECIDA. Não cabe falar em ofensa aos arts. 

165, 458 e 535 do Código de Processo Civil, quando o Tribunal de origem 

pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão colocada nos 

autos, o que é o caso da presente hipótese. 2. O Tribunal de origem, a 

quem compete amplo juízo de cognição da lide, com amparo nos elementos 

de convicção dos autos, assentou que não houve cerceamento de 

defesa; que é da agravante o ônus da prova, a qual é órgão da 

administração indireta; e que houve preterição de candidatos aprovados 

no certame, em razão da manutenção de contratos com empresas 

terceirizadas. 3. Entendimento insuscetível de revisão, nesta via recursal, 

por demandar apreciação de matéria fática, inviável em recurso especial, 

dado o óbice da Súmula 7/ STJ. 4. A Jurisprudência desta Corte 

consolidou-se no sentido de que a contratação precária de terceiros 

durante o prazo de validade do certame, por si só, gera direito subjetivo à 

nomeação para os candidatos aprovados dentro do número de vagas 

disponibilizadas no concurso. Agravo regimental improvido” (AgRg no 

AREsp 497.292/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 15/05/2014, DJe 22/05/2014). Da análise dos documentos 
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encartados aos autos, verifica-se que a Administração Pública Municipal, 

nos meses de julho e outubro de 2017, e no mês de março de 2018, após 

a homologação do concurso, nomeou 3 (três) profissionais (Marília de 

Oliveira Bezerra, Thais Corina Nunes de Campos e Laura Carla lima de 

Paula) para exercer o cargo em Comissão de Odontólogo do Programa de 

Saúde da Família – PSF, conforme se infere das Portarias nºs 22.350, 

22.588 e 22.956 (Id. 12346981). Dessa forma, as nomeações para o cargo 

de odontólogo realizadas pela autoridade coatora demonstram a real 

necessidade do serviço público, bem como a existência de cargo efetivo 

vago, hipótese que exigia o aproveitamento dos que se submeteram ao 

prévio concurso público, o que não ocorreu. Em que pese a ocupação 

precária, no caso em tela, tenha ocorrido por nomeação em cargo em 

comissão, verifica-se, nesta fase inicial, que tais contratações tem como 

finalidade o preenchimento de cargos efetivos vagos, uma vez que o 

cargo de odontólogo não está relacionado dentre os cargos de provimento 

em comissão, conforme se denota do Anexo VI, da Lei Municipal nº 

3.247/2000. O artigo 82 da referida norma municipal dispõe que as 

funções gratificadas e os cargos de provimento em comissão necessários 

à estrutura administrativa da Prefeitura passam a serem os constantes do 

Anexo VI desta Lei. Logo, somente os referidos cargos mencionados no 

aludido anexo podem ser nomeados em comissão, o que demonstra que 

as ditas nomeações possuem a nítida finalidade de preenchimento de 

cargos efetivos vagos. Oportuno mencionar que as aludidas nomeações 

também não se amoldam a exceção prevista no art. 66, da Lei Municipal nº 

3.247/2000, a qual autoriza o Poder Executivo a preencher qualquer dos 

cargos relacionados diretamente com a área de Saúde e Educação, dentre 

eles o de odontólogo (§1º), através de Teste Seletivo, no caso de 

comprovada necessidade temporária de excepcional interesse público 

Municipal, desde que haja vaga em aberto e não exista nenhum 

concursado na lista de espera. No caso, existem candidatos 

aprovados/classificados em concurso público aguardando suas 

respectivas nomeações. Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal já se 

posicionou no sentido de que a ocupação precária, por comissão, 

terceirização, ou contratação temporária, para o exercício das mesmas 

atribuições do cargo para o qual promovera o concurso público, configura 

desvio de finalidade, caracterizando burla à exigência constitucional do 

concurso público. Vejamos: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA. ARTIGO 323, § 1º, DO RISTF. 

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXISTÊNCIA 

DE CANDIDATOS APROVADOS. CONTRATAÇÃO DE TEMPORÁRIOS. 

PRETERIÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM O 

ENTENDIMENTO DESTA CORTE. (...) 2. A ocupação precária, por 

comissão, terceirização, ou contratação temporária, de atribuições 

próprias do exercício de cargo efetivo vago, para o qual há candidatos 

aprovados em concurso público vigente, configura ato administrativo 

eivado de desvio de finalidade, equivalente à preterição da ordem de 

classificação no certame, fazendo nascer para os concursados o direito à 

nomeação, por imposição do artigo 37, inciso IV, da Constituição Federal 

(AI n. 776.070-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe de 

22.03.11). (Precedentes: RE n. 555.141-AgR, Relatora a Ministra Ellen 

Gracie, 2ª Turma, DJe de 24.2.11; AI n. 777.644-AgR, Relator o Ministro 

Eros Grau, 2ª Turma, DJe de 14.05.10; SS n. 4.196-AgR, Relator o Ministro 

Cezar Peluso, Pleno, DJe de 27.8.10; AI n. 684.518-AgR, Relator o Ministro 

Eros Grau, 2ª Turma, DJe de 29.5.09; AI n. 440.895-AgR, Relator o Ministro 

Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, DJ de 20.10.06; RE n. 273.605, Relator o 

Ministro Néri da Silveira, 2ª Turma, DJ de 28.6.02, entre outros)” (STF, RE 

614.438/ES, Relator Ministro Luiz Fux, Data do julgamento: 29/06/2012). 

Logo, a princípio, verifica-se que a ocupação precária dos cargos de 

odontólogo, através das nomeações para exercer cargo em comissão, 

caracteriza uma verdadeira burla à exigência constitucional do artigo 37, II, 

da Constituição Federal, na medida em que, surge para o impetrante o 

direito subjetivo à nomeação. Assim, resta demonstrada a ocorrência de 

preterição ao direito do candidato classificado no concurso público, o que 

impõe o deferimento da liminar pleiteada. Com essas considerações, 

CONCEDO EM DEFINITIVO a ordem de segurança pretendida, para 

determinar que a autoridade impetrada proceda à imediata convocação e 

nomeação do Impetrante no cargo de “Odontólogo”, para o qual foi 

classificado em quinto lugar no concurso realizado em 2016 (Edital nº 

01/2016-PMR, de 16 de fevereiro de 2016). Sem custas (art. 10, inciso III, 

da Constituição do Estado de Mato Grosso) e honorários advocatícios 

(artigo 25 da Lei nº 12.016/2009). Sentença sujeita a reexame necessário 

(art. 14, § 1º da Lei n.º 12.016/2009), de modo que, decorrido o prazo 

para recurso voluntário e não havendo, certifiquem-se e remetam-se os 

autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com os 

cumprimentos deste juízo. Dê-se ciência à autoridade coatora, na forma da 

lei. P. R. I. C. Rondonópolis, segunda-feira, 30 de julho de 2018. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1003217-18.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAN CRISTINA FREITAS (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO)

JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

PROCESSO Nº 1003217-18.2018.8.11.0003 VISTO. LILIAN CRISTINA 

FREITAS ajuizou mandado de segurança com pedido liminar contra ato do 

PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, aduzindo, em síntese, que 

concorreu ao concurso público Municipal do edital n . 

001/2015-PMR/SEMED para o cargo de professora do ensino 

fundamental/ciências e foi aprovada em 7° (quinto) lugar – onde estavam 

dispostas 7 (sete) vagas para o respectivo cargo, na ampla concorrência. 

Afirma que o prazo de validade do concurso encerrou em 05 de fevereiro 

de 2018, e a administração pública municipal não convocou e nomeou a 

impetrante. Assim, requer a concessão de liminar para determinar que a 

autoridade impetrada proceda à imediata convocação e nomeação da 

impetrante no cargo de professora para o qual foi aprovada em 7º lugar. A 

liminar foi deferida para determinar que a autoridade impetrada proceda à 

imediata convocação e nomeação da impetrante LILIAN CRISTINA 

FREITAS, no cargo de Professor do Ensino Fundamental/Ciências para o 

qual foi aprovada em 7ª (sétimo) lugar no concurso referente ao edital nº 

001/2015-PMR/SEMED (fls. 59 do PDF). Notificada, a autoridade coatora 

apresentou informações, dizendo que não houve nomeação de nenhum 

candidato aprovado no certame com classificação imediatamente superior 

à sua classificação. Logo não há que se falar em abuso de autoridade 

sanável via mandamus. Parecer do Ministério Público pela procedência do 

pedido. É o relatório. Decido. Os autos demonstram que a impetrante foi 

aprovada na 7ª colocação para o cargo de Professor do Ensino 

Fundamental/Ciências (fls. 59 do PDF), sendo que o edital regente do 

concurso (Edital n. 001/2015-PMR/SEMED) estipulava o número de 7 (sete) 

vagas para ampla concorrência, conforme Edital de Complementação e de 

R e t i f i c a ç ã o  n º  0 0 2 / 2 0 1 5 - P M R / S E M E D 

http://www.cev.ufmt.br/Portal/Concursos/SEMEDROO2015/EDITAL%20DE

%20COMPLEMENTAR%2002.pdf). Ao anunciar no edital a quantidade de 

vagas a ser preenchida, o Município manifestou a precisa extensão das 

suas necessidades, em correspondência com a capacidade da sua 

receita financeira, até porque a criação de cargos pressupõe dotação 

orçamentária suficiente, conforme está previsto no artigo 169, § 1º, I, da 

Constituição Federal. Desse modo, certamente o edital vincula o ente 

público, obrigando-o a prover as vagas oferecidas, com a ressalva de 

que, apenas durante o prazo de validade do concurso, é que a 

administração pública tem a discricionariedade quanto ao momento da 

nomeação. Expirado o prazo do certame, o candidato aprovado dentro do 

numero de vagas tem o direito à convocação, nomeação e posse, estando 

a matéria, inclusive, consolidada pelo Supremo Tribunal Federal. Vejamos: 

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO 

PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS 

CANDIDATOS APROVADOS. I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO 

APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. 

Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá 

escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá 

dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a 

constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever 

imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com 

número específico de vagas, o ato da Administração que declara os 

candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a 

própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo 

candidato aprovado dentro desse número de vagas. II. ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ. PROTEÇÃO À 

CONFIANÇA. (...) V. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO” (STF - RE 598099, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, 

Tribunal Pleno, julgado em 10/08/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO 
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DJe-189 DIVULG 30-09-2011 PUBLIC 03-10-2011 EMENT VOL-0259903 

PP-00314). De igual modo, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

já se manifestou: “REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - 

ATO COATOR - CONSUBSTANCIADO NA NÃO NOMEAÇÃO DO 

IMPETRANTE - APROVAÇÃO DENTRO DO NUMERO DE VAGAS 

PREVISTAS NO EDITAL - DIREITO SUBJETIVO - NOMEAÇÃO - DENTRO DO 

PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME - DIREITO LIQUIDO E CERTO - 

SEGURANÇA CONCEDIDA- SENTENÇA RATIFICADA. 1.[...] 2. "Dentro do 

prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o 

momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a 

própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um 

direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao 

poder público." (RE 598.099/MS, Relator Min. Gilmar Mendes, DJe-189 

Divulg 30-09-2011, Public 03-10-2011).3. Assim, somente depois de 

expirado o prazo de validade do concurso, e não havendo a nomeação 

regular do candidato classificado dentro do número de vagas, é que 

haverá o termo inicial do prazo decadencial para a ação de mandado de 

segurança. Precedentes. [ ...] (AREsp 1171117/PR, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 

30/10/2017)” 2. Devidamente comprovado que a parte foi aprovada dentro 

do número de vagas previstas no edital do concurso e que, expirado o 

prazo de validade do certame, não foi nomeada, nem houve, por parte da 

Administração, a declinação de motivos supervenientes de excepcional 

circunstância para não fazê-lo, impõe-se o provimento da pretensão 

recursal. (Ap 80350/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2017, Publicado no DJE 

21/06/2017)”. 3. Segurança concedida - Sentença ratificada (TJMT - 

ReeNec 79337/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

22/01/2018, Publicado no DJE 15/02/2018). No edital n. 

001/2015-PMR/SEMED consta que o prazo de validade do concurso 

público será de 2 (dois) anos, podendo ser prorrogado por igual período, 

contado o prazo a partir da data de sua homologação, desde que haja 

interesse da Prefeitura Municipal de Rondonópolis/Secretaria Municipal de 

Educação (item 19.5 – fls. 21 do PDF). Ressalta-se que a homologação do 

concurso foi publicada no Diário Oficial DIORONDON nº 3651, em 16 de 

fevereiro de 2016 e como inexiste informação de que o certame foi 

prorrogado, a validade se expirou em 16 de fevereiro de 2018. Referida 

situação implica na fumaça do bom direito e o periculum in mora, uma vez 

que a impetrante foi aprovada e classificada dentro do número de vagas 

prevista no edital e expirada a validade do certame sem ter sido nomeada 

para o cargo para o qual concorreu. Anoto que, de acordo com os 

Tribunais Superiores, é desnecessária a citação dos candidatos melhores 

classificados para formação de litisconsórcio passivo. Nesse sentido, 

transcrevo o julgado do Superior Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO E 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO À NOMEAÇÃO. VIOLAÇÃO DO 

ART. 535 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE 

DO ART. 269 DO CPC, EM RAZÃO DA DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO 

RECURSAL. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA Nº 284/STF. 

DESNECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSORTE NECESSÁRIO EM 

RELAÇÃO AOS DEMAIS CANDIDATOS APROVADOS NO CERTAME. 

CANDIDATOS CLASSIFICADOS DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS 

PREVISTAS NO EDITAL. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS NA 

VIGÊNCIA DO CERTAME PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADES TÍPICAS DOS 

CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO. COMPROVAÇÃO DE DIREITO 

LÍQUIDO E CERTO. IMEDIATO CUMPRIMENTO DA DECISÃO CONCESSIVA 

DA SEGURANÇA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL. 

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1(...) 3. No pertinente ao art. 47 do 

CPC, esta corte superior já consolidou o entendimento de que é 

prescindível a formação de litisconsórcio passivo necessário em relação 

aos candidatos aprovados em melhor classificação, por existir apenas 

expectativa de direito à nomeação. (...) 8. Expirado o prazo de validade do 

certame, não infringe a ordem classificatória a decisão que determina a 

nomeação e posse imediata do candidato que resguardou seu direito ao 

impetrar mandado de segurança em tempo hábil. 9. O agravante não 

trouxe argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão 

impugnada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 10. 

Agravo regimental do estado de Goiás desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 

151.813; Proc. 2012/0042723-7; GO; Primeira Turma; Rel. Min. Napoleão 

Nunes Maia Filho; DJE 11/04/2016). Com essas considerações, CONCEDO 

EM DEFINITIVO a ordem de segurança pretendida, para determinar que a 

autoridade impetrada proceda à imediata convocação e nomeação da 

impetrante LILIAN CRISTINA FREITAS, no cargo de Professor do Ensino 

Fundamental/Ciências para o qual foi aprovada em 7ª (sétimo) lugar no 

concurso referente ao edital nº 001/2015-PMR/SEMED (fls. 59 do PDF). 

Sem custas (art. 10, inciso III, da Constituição do Estado de Mato Grosso) 

e honorários advocatícios (artigo 25 da Lei nº 12.016/2009). Sentença 

sujeita a reexame necessário (art. 14, § 1º da Lei n.º 12.016/2009), de 

modo que, decorrido o prazo para recurso voluntário e não havendo, 

certifiquem-se e remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, com os cumprimentos deste juízo. Dê-se ciência à 

autoridade coatora, na forma da lei. P. R. I. C. Rondonópolis, 

segunda-feira, 30 de julho de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz 

de Direito

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1005890-81.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JANICLEIDE SANTOS DA SILVA SOUSA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA LOMBARDO DE SOUZA LIMA MARCELLO OAB - PR57785 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, 

Senhor JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO (ZÉ CARLOS DO PÁTIO) 

(IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 

1005890-81.2018.8.11.0003. IMPETRANTE: MARIA JANICLEIDE SANTOS 

DA SILVA SOUSA IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, SENHOR JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE 

ARAÚJO (ZÉ CARLOS DO PÁTIO) Vistos etc., Cuida-se de mandado de 

segurança impetrado por MARIA JANICLEIDE SANTOS DA SILVA SOUSA 

em face do PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - JOSÉ CARLOS 

JUNQUEIRA DE ARAÚJO. Como causa de pedir, sustenta a Impetrante que: 

“A Impetrante realizou o Concurso público de provas e títulos para 

provimento de cargo de Técnica de Enfermagem da Prefeitura Municipal de 

Rondonópolis, conforme Edital n. 001/2016 – PMR, de 16 de fevereiro de 

2016 e Edital n.06/2016 - PMR, de 20 de Abril de 2016 (doc. 03). Nesse 

contexto, o concurso contemplava diversas vagas, dentre as quais, para 

o cargo de Técnico de Enfermagem, com o número de 24 (vinte e quatro) 

vagas na ampla concorrência, sendo que o Impetrante ficou classificado 

em 31º lugar, conforme documentos em anexo (doc. 04). Primeiramente, 

24 (vinte e quatro) técnicos de enfermagem foram convocados, 

entretanto, 6 (seis) desistiram de assumir o cargo na Prefeitura (doc. 

05/42), segundo o portal da transparência não estão no quadro de 

funcionários, não existem e nunca exerceram qualquer tipo de trabalho na 

prefeitura. Junta-se aos autos, as informações do portal da transparência 

demonstrando que seus nomes não vinculam a Prefeitura, sendo prova fiel 

e verdadeira do fato alegado; tais provas estão no rol de documentos 

públicos, logo, legítimos, para constituir alicerce na fundamentação do ato 

coator do Impetrado. Destarte, está claro que há a necessidade de 

preencher as vagas com os candidatos subsequentes. A Prefeitura, além 

de não convocar os candidatos do concurso, arrumou forma de 

contratação diferente da lícita, ou seja, contrata profissionais por portaria 

em “cargo em comissão” para exercer atividade técnica e também contrato 

por empresa terceirizada. Excelência, neste lapso temporal, após a 

realização do concurso e a desistência dos 6 (seis) candidatos, foram 

publicadas várias Portarias (41 precisamente) – pelo Diário Oficial da 

Prefeitura – nomeando Técnicos de Enfermagem para trabalhar em suas 

unidades (doc. 06 e doc. 44) Como mostra o quadro abaixo, bem como as 

convocações presentes nos documentos que embasam este Mandado de 

Segurança, os Técnicos de Enfermagem foram nomeados após a 

realização do concurso – o concurso está vigente – logo, mostra a 

necessidade e urgência da Prefeitura em preencher os quadros do seu 

corpo clínico. Excelência, a Prefeitura tem escassez de profissionais de 

Enfermagem para compor seu quadro funcional - é notório - diante de 

suas atitudes. Os Técnicos de Enfermagem nomeados mediante portaria 

exercem hoje a função a qual foram designadas – função Técnica - já 
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que, segundo o portal da transparência/portaria de convocação estão 

devidamente cadastrados como Técnicos de Enfermagem e atuando na 

rede municipal da Prefeitura e exercendo suas atividades no SUS. (doc. 

06 e doc. 44) Ademais, os Técnicos de Enfermagem mantém vínculo com a 

Prefeitura por terceirização, documentos comprobatórios em anexo (doc.7 

– 35). Os documentos presentes aos autos mostram que as entidades de 

atendimento técnico da Rede Municipal do SUS estão sendo ocupados por 

praticamente 100% de profissionais contratados via portaria e 

terceirização. Partindo de tais premissas, pugna a concessão, in limine e 

inaudita altera pars, do mandamus a fim de: “para a convocação da 

Impetrante e assim assumir a função ao qual tem seu direito alicerçado;”. 

Decido. De início, esclareço que não há que se falar em conexão deste 

mandamus com a demanda n. 1002075-76.2018.8.11.0003, uma vez que 

embora se trate do mesmo concurso, não se pode afirmar que possuem a 

mesma causa de pedir e pedido, uma vez que classificação ocorreu para 

cargos distintos. A teor do que dispõe o artigo 55 do Código de Processo 

Civil, in verbis: “Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações 

quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. § 1o Os processos 

de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um 

deles já houver sido sentenciado.” Aliás, nem mesmo há que se falar na 

aplicação do § 3º do referido artigo, uma vez que não há possibilidade de 

gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, caso 

decididos separadamente, por se tratarem de cargos diversos – nesta 

demanda médico técnico de enfermagem e naquela demanda cargo de 

Psicólogo -. Assim, indefiro o pedido de conexão. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o 

pedido de liminar não comporta acolhimento. Com efeito, forte de que é 

passível a análise da legalidade de ato praticado pela autoridade 

impetrada, a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a 

concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, 

não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável 

pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de 

pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Logo, como é 

cedido, em situações excepcionais, em que for constatada a efetiva 

violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do writ. De outro 

lado, para concessão de liminar visando a suspensão do ato apresentado 

como ilegal há necessidade da presença dos requisitos exigidos pelo art. 

7º, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento - 

fumus boni iuris - e ineficácia da medida caso seja concedida somente ao 

final - periculum in mora. A espécie não traz elementos que, em princípio, 

autoriza reconhecer a plausibilidade do direito substancial invocado e, por 

conseguinte, a relevância do fundamento, uma vez que a parte impetrante 

foi classificada na 31ª posição, isto é, fora do número de vagas previsto 

no edital - 24 (vinte e quatro) vagas - de ampla concorrência. Essa 

situação jurídica revela, em princípio, que a parte impetrante não tem direito 

líquido e certo à nomeação, se limitando seu direito a uma mera 

expectativa. Ademais, nesse juízo de cognição sumária, não é crível dar 

valor absoluto a alegação de que houve preterição por contratação 

temporária, uma vez que os documentos apresentados não demonstram 

de forma segura que as contratações precárias estão ocupando as vagas 

destinadas ao cargo disputado, de modo que é prudente o aguardo do 

contraditório. E, ainda, as possíveis desistências, por si só, não 

acarretaria na convocação da parte impetrante, uma vez que, em princípio, 

ocorreu apenas seis desistências, não atingindo a posição classificada – 

31ª posição -. Se não bastasse isso, o Supremo Tribunal Federal, em sede 

de repercussão geral, se posicionou que "o direito subjetivo à nomeação 

do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes 

hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas 

dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não 

observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas 

vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame 

anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e 

imotivada por parte da administração nos termos acima" (STF, RE 

837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 15/12/2015), o que 

não é o caso dos autos. Portanto, a mera expectativa de nomeação dos 

candidatos aprovados em concurso público convola-se em direito 

subjetivo à nomeação quando, dentro do prazo de validade do certame, há 

contratação de pessoal de forma precária para o preenchimento de vagas 

existentes. Além disso, em princípio, o periculum in mora não restou 

demonstrado, uma vez que a parte autora não comprovou a ineficácia da 

medida caso seja concedida somente ao final. Com efeito, tal circunstância 

torna temerária a concessão da providência reclamada, restando prudente 

o aguardo da formação do contraditório. Ante o exposto, indefiro o pedido 

de liminar. Notifique-se o Impetrado, do conteúdo da petição inicial e desta 

decisão a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, caso queira, preste as 

informações que entender necessárias. Prestadas as informações ou 

transcorrido o prazo, dê-se vistas ao Ministério Público. Intimem-se. Edson 

Dias Reis Juiz de Direito

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 

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

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 613721 Nr: 4293-81.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS FERNANDO GUIMARAES ROCHA, 

HALIF MACEDO DA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTEVÃO PINHEIRO JOTA - 

OAB:14553/MT, GERSON FRANCISCO DE SOUZA - OAB:16329

 Vistos etc.

Recebo o recurso de apelação interposto pela defesa do réu Douglas 

Fernando Guimarães Rocha às fls. 305/307, ante a certificação de sua 

tempestividade (fl. 301), em seus legais efeitos.

Formalizado o recurso de apelação interposto, já com as contrarrazões 

(fls. 311/315), encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso para apreciação.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 612961 Nr: 3482-24.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENON SOARES DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JURANDIR VERNEQUE DIAS - 

OAB:14.813-MT

 Vistos etc.

Homologo a desistência na inquirição das testemunhas Juliana Neves de 

Souza e Evelaine da Silva Arruda, para que surtam seus efeitos jurídicos e 

legais.

Dando prosseguimento ao feito, para realizar a oitiva testemunha Paulo 

Sérgio Lopes, designo a audiência de continuação para o dia 26 de 

setembro de 2018, às 15h50min.

Intime-se o defensor, o Ministério Público e a testemunha Paulo Sérgio 

Lopes para que compareçam à audiência.

Por fim, diante da revelia decretada à fl. 175, deixo de determinar a 

intimação do réu.

Intime-se. Notifique-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 657876 Nr: 7119-41.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL HENRIQUE ALVES QUEIDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos etc.

Dando prosseguimento ao feito, para realizar o interrogatório do acusado, 

designo a audiência de continuação para o dia 26 de setembro de 2018, 

às 16h10min.

Intime-se o defensor, o Ministério Público e o réu para que compareçam a 

audiência.

Por fim, consigno que o réu deverá ser intimado no endereço declinado 

pela defesa à fl. 124.

Intime-se. Notifique-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 621280 Nr: 4414-75.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PABLO THIAGO CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ROBERTO DOS 

SANTOS - OAB:18.254-B

 Vistos etc.

Diante do que consta dos autos, não verifico, por ora, a demonstração de 

quaisquer das hipóteses previstas no artigo 397 do CPP, razão pela qual 

deixo de absolver sumariamente o acusado.

Assim, com fundamento no artigo 399 do CPP, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 26 de setembro de 2018, às 16h30min.

Intime-se o acusado, o defensor, o Ministério Público e as testemunhas 

arroladas pelas partes e, se for o caso, do(s) querelante(s) e 

assistente(s) para que compareçam à audiência.

Se necessário, autorizo, desde já, a expedição de carta(s) precatória(s) 

com a finalidade do juízo deprecado interrogar o(s) réu(s) que esteja(am) 

preso(s) em unidade(s) prisional(is) aqui não situada(s) e inquirir a(s) 

testemunha(s) que resida(m) em outra(s) comarca(s), intimando-se a 

defesa da expedição da referida missiva em observância ao teor da 

Súmula 273 do STJ.

Requisite-se, se houver necessidade.

Intime-se. Notifique-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 339747 Nr: 3551-27.2011.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDINEI APARECIDO BEZERRA, RYCCARDO 

DOS SANTOS PANIAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos etc.

Diante do que consta dos autos, não verifico, por ora, a demonstração de 

quaisquer das hipóteses previstas no artigo 397 do CPP, razão pela qual 

deixo de absolver sumariamente os acusados.

Assim, com fundamento no artigo 399 do CPP, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 01 de outubro de 2018, às 13h30min.

Intimem-se os acusados, o(s) defensor(res), o Ministério Público e as 

testemunhas arroladas pelas partes e, se for o caso, do(s) querelante(s) 

e assistente(s) para que compareçam à audiência.

Se necessário, autorizo, desde já, a expedição de carta(s) precatória(s) 

com a finalidade do juízo deprecado interrogar o(s) réu(s) que esteja(am) 

preso(s) em unidade(s) prisional(is) aqui não situada(s) e inquirir a(s) 

testemunha(s) que resida(m) em outra(s) comarca(s), intimando-se a 

defesa da expedição da referida missiva em observância ao teor da 

Súmula 273 do STJ.

Requisite-se, se houver necessidade.

Intime-se. Notifique-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 645336 Nr: 6219-92.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO BATISTA DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos etc.

Diante do que consta dos autos, não verifico, por ora, a demonstração de 

quaisquer das hipóteses previstas no artigo 397 do CPP, razão pela qual 

deixo de absolver sumariamente o acusado.

Assim, com fundamento no artigo 399 do CPP, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 01 de outubro de 2018, às 14h15min.

Intime-se o acusado, o defensor, o Ministério Público e as testemunhas 

arroladas pelas partes e, se for o caso, do(s) querelante(s) e 

assistente(s) para que compareçam à audiência.

Se necessário, autorizo, desde já, a expedição de carta(s) precatória(s) 

com a finalidade do juízo deprecado interrogar o(s) réu(s) que esteja(am) 

preso(s) em unidade(s) prisional(is) aqui não situada(s) e inquirir a(s) 

testemunha(s) que resida(m) em outra(s) comarca(s), intimando-se a 

defesa da expedição da referida missiva em observância ao teor da 

Súmula 273 do STJ.

Requisite-se, se houver necessidade.

Intime-se. Notifique-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 644718 Nr: 5698-50.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEIR OLIVEIRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos etc.

Diante do que consta dos autos, não verifico, por ora, a demonstração de 

quaisquer das hipóteses previstas no artigo 397 do CPP, razão pela qual 

deixo de absolver sumariamente o acusado.

Assim, com fundamento no artigo 399 do CPP, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 01 de outubro de 2018, às 14h15min.

Intime-se o acusado, o defensor, o Ministério Público e as testemunhas 

arroladas pelas partes e, se for o caso, do(s) querelante(s) e 

assistente(s) para que compareçam à audiência.

Se necessário, autorizo, desde já, a expedição de carta(s) precatória(s) 

com a finalidade do juízo deprecado interrogar o(s) réu(s) que esteja(am) 

preso(s) em unidade(s) prisional(is) aqui não situada(s) e inquirir a(s) 

testemunha(s) que resida(m) em outra(s) comarca(s), intimando-se a 

defesa da expedição da referida missiva em observância ao teor da 

Súmula 273 do STJ.

Requisite-se, se houver necessidade.

Intime-se. Notifique-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 640981 Nr: 2467-15.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL DOS SANTOS BORBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS CRISTIANO ALVES 

LOPES - OAB:

 Vistos etc.

Diante do que consta dos autos, não verifico, por ora, a demonstração de 

quaisquer das hipóteses previstas no artigo 397 do CPP, razão pela qual 

deixo de absolver sumariamente o acusado.

Assim, com fundamento no artigo 399 do CPP, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 01 de outubro de 2018, às 15h00.
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Intime-se o acusado, o defensor, o Ministério Público e as testemunhas 

arroladas pelas partes e, se for o caso, do(s) querelante(s) e 

assistente(s) para que compareçam à audiência.

Se necessário, autorizo, desde já, a expedição de carta(s) precatória(s) 

com a finalidade do juízo deprecado interrogar o(s) réu(s) que esteja(am) 

preso(s) em unidade(s) prisional(is) aqui não situada(s) e inquirir a(s) 

testemunha(s) que resida(m) em outra(s) comarca(s), intimando-se a 

defesa da expedição da referida missiva em observância ao teor da 

Súmula 273 do STJ.

Requisite-se, se houver necessidade.

Intime-se. Notifique-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 654095 Nr: 3654-24.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL SANTAROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDVALDO DE ALMEIDA FILHO 

- OAB:16010

 Vistos etc.

Diante do que consta dos autos, não verifico, por ora, a demonstração de 

quaisquer das hipóteses previstas no artigo 397 do CPP, razão pela qual 

deixo de absolver sumariamente o acusado.

Assim, com fundamento no artigo 399 do CPP, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 01 de outubro de 2018, às 16h20min.

Intime-se o acusado, o defensor, o Ministério Público e as testemunhas 

arroladas pelas partes e, se for o caso, do(s) querelante(s) e 

assistente(s) para que compareçam à audiência.

Se necessário, autorizo, desde já, a expedição de carta(s) precatória(s) 

com a finalidade do juízo deprecado interrogar o(s) réu(s) que esteja(am) 

preso(s) em unidade(s) prisional(is) aqui não situada(s) e inquirir a(s) 

testemunha(s) que resida(m) em outra(s) comarca(s), intimando-se a 

defesa da expedição da referida missiva em observância ao teor da 

Súmula 273 do STJ.

Requisite-se, se houver necessidade.

Intime-se. Notifique-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 646316 Nr: 7070-34.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS OTONIO DA SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETULIO BADOINO DA SILVA 

TERRA JÚNIOR - OAB:15.193 MT

 (...) Desse modo, diante do que consta dos autos, não verifico, por ora, a 

demonstração de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 397 do CPP, 

razão pela qual deixo de absolver sumariamente o acusado. Assim, com 

fundamento no artigo 399 do CPP, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 01 de outubro de 2018, às 17h10min. Intime-se o 

acusado, o defensor, o Ministério Público e as testemunhas arroladas 

pelas partes e, se for o caso, do(s) querelante(s) e assistente(s) para 

que compareçam à audiência. Se necessário, autorizo, desde já, a 

expedição de carta(s) precatória(s) com a finalidade do juízo deprecado 

interrogar o(s) réu(s) que esteja(am) preso(s) em unidade(s) prisional(is) 

aqui não situada(s) e inquirir a(s) testemunha(s) que resida(m) em 

outra(s) comarca(s), intimando-se a defesa da expedição da referida 

missiva em observância ao teor da Súmula 273 do STJ. Requisite-se, se 

houver necessidade. Intime-se. Notifique-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 316663 Nr: 1569-80.2008.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMAR MOREIRA DOS SANTOS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON FUGIHARA - 

OAB:17.860-MT, ROGÉRIO PEREIRA DE SOUZA - OAB:13.704-MT

 Vistos etc.

Trata-se de ação penal por meio da qual foi denunciado VALDEMAR 

MOREIRA DOS SANTOS JUNIOR, pela prática, em tese, do crime de 

receptação (art. 180, caput, do CP).

A denúncia foi recebida em 03.11.2010 (fl. 64).

O réu não foi encontrado para sua citação pessoal, razão pela qual foi 

realizada a sua citação editalícia (fl. 76). Contudo, apesar de regularmente 

citado por edital, não compareceu em juízo, tampouco apresentou 

resposta à acusação, motivo pelo qual foi determinada a suspensão do 

processo e do curso do prazo prescricional pelo prazo de 08 anos (fl. 83).

À fl. 84, o acusado constituiu advogado, declinou o seu atual endereço e 

pugnou pelo prosseguimento do feito.

Eis a síntese do necessário.

Tendo em vista que o réu constituiu advogado e encontra-se ciente da 

presente ação penal, determino prosseguimento do feito.

Assim, nos termos do art. 406 do CPP, determino a citação do acusado 

para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar resposta à acusação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 674933 Nr: 6858-42.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLEIBSON CARLOS MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THELMA APARECIDA GARCIA 

GUIMARAES - OAB:3.402/B MT

 Vistos etc.

Diante do que consta dos autos, não verifico, por ora, a demonstração de 

quaisquer das hipóteses previstas no artigo 397 do CPP, razão pela qual 

deixo de absolver sumariamente o acusado.

Assim, com fundamento no artigo 399 do CPP, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 08 de outubro de 2018, às 13h30min.

Intime-se o acusado, o defensor, o Ministério Público e as testemunhas 

arroladas pelas partes e, se for o caso, do(s) querelante(s) e 

assistente(s) para que compareçam à audiência.

Se necessário, autorizo, desde já, a expedição de carta(s) precatória(s) 

com a finalidade do juízo deprecado interrogar o(s) réu(s) que esteja(am) 

preso(s) em unidade(s) prisional(is) aqui não situada(s) e inquirir a(s) 

testemunha(s) que resida(m) em outra(s) comarca(s), intimando-se a 

defesa da expedição da referida missiva em observância ao teor da 

Súmula 273 do STJ.

Requisite-se, se houver necessidade.

Intime-se. Notifique-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 332894 Nr: 3705-79.2010.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL NOGUEIRA DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO NISHIYAMA - 

OAB:12919/MT

 Vistos etc.

Trata-se de ação penal por meio da qual foi denunciado GABRIEL 

NOGUEIRA DUARTE, pela prática, em tese, do crime de homicídio culposo 

na direção de veículo automotor (art. 302 da lei 8.503/97 - Código de 

Trânsito Brasileiro).

Pois bem, analisando os autos, verifica-se que à fl. 155 este juízo 

reconheceu a prescrição da pretensão punitiva do réu, em sua modalidade 

virtual ou antecipada.

Inconformado, o representante do Ministério Público interpôs recurso em 

sentido estrito já com as razões recursais, alegando ausência de previsão 

legal em relação a prescrição virtual (fls. 158/161).

Posteriormente, com fulcro no artigo 589 do CPP, este juízo revogou a 

referida decisão que extinguiu a punibilidade do réu, determinando o 

prosseguimento do feito.

Com vista dos autos, a defesa interpôs recurso em sentindo estrito (fls. 
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162/163), restando as contrarrazões a serem apresentadas pelo 

representante ministerial.

Assim, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para que apresente as 

contrarrazões no prazo legal.

Após, venham os autos conclusos para a manifestação judicial 

concernente ao disposto no art. 589 do CPP.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 671902 Nr: 4222-06.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EDUARDO DE PAULA SANTOS, 

WESLEY HONORATO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAISSA VALERIA MENDES 

SANTOS - OAB:22698/0, HÍGHOR DJAMÍLER MENDES SANTOS - 

OAB:14.525, HÍGHOR DJAMÍLER MENDES SANTOS - OAB:14525

 Vistos etc.

Diante do que consta dos autos, não verifico, por ora, a demonstração de 

quaisquer das hipóteses previstas no artigo 397 do CPP, razão pela qual 

deixo de absolver sumariamente os acusados.

Assim, com fundamento no artigo 399 do CPP, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 24 de agosto de 2018, às 14h30min.

Intimem-se os acusados, o(s) defensor(es), o Ministério Público e as 

testemunhas arroladas pelas partes e, se for o caso, do(s) querelante(s) 

e assistente(s) para que compareçam à audiência.

Se necessário, autorizo, desde já, a expedição de carta(s) precatória(s) 

com a finalidade do juízo deprecado interrogar o(s) réu(s) que esteja(am) 

preso(s) em unidade(s) prisional(is) aqui não situada(s) e inquirir a(s) 

testemunha(s) que resida(m) em outra(s) comarca(s), intimando-se a 

defesa da expedição da referida missiva em observância ao teor da 

Súmula 273 do STJ.

Requisite-se, se houver necessidade.

Intime-se. Notifique-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 631252 Nr: 3378-61.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON RODRIGUES DE SOUZA SÁ, 

SÉRGIO HENRIQUE LOPES DA SILVA, CLÁUDIA MARA DE JESUS 

MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carla Andréia Batista - 

OAB:18.808

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) JOAO BATISTA BORGES JUNIOR, para 

devolução dos autos nº 3378-61.2015.811.0064, Protocolo 631252, 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): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 629743 Nr: 2066-50.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANILDO LEMES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURIBERTO DONIZETTI DE 

GODOY - OAB:16.369-B/MT

 Vistos, em correição.

Trata-se de ação penal que imputa ao acusado Evanildo Lemes dos 

Santos a prática do crime previsto no art. 306, § 1°, inciso II, da Lei 

9.503/97.

Denúncia recebida no dia 13.07.2015 (fl. 33); citação realizada às fls. 

37/38.

Foi oferecida suspensão condicional do processo pelo período de 02 

anos, a qual foi aceita pelo acusado (fls. 39/40).

O réu cumpriu com as condições fixadas, motivo pelo qual o Ministério 

Público manifestou pela extinção da punibilidade (fl. 56).

É o relato. Decido.

Compulsando os autos em epígrafe, vislumbro que o período de prova foi 

superado e o réu cumpriu com as condições estabelecidas. Assim, nos 

termos do art. 89, § 5° da Lei 9.099/95, declaro extinta a punibilidade do 

acusado Evanildo Lemes dos Santos.

Em tempo, considerando a extinção da punibilidade do acusado, 

necessário proceder-se à restituição da fiança recolhida (comprovantes 

de fls. 18 e 24) na sua integralidade, notadamente porque o réu não foi 

condenado tampouco teve quebrada a fiança.

Assim, nos termos do artigo 337 do CPP, determino a restituição do valor 

da fiança.

Expeça-se alvará de liberação do valor objeto do depósito judicial em favor 

do sentenciado.

Após a efetiva restituição do valor ao sentenciado, arquivem-se os 

presentes autos, procedendo-se as baixas e anotações de estilo.

Ciência ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 623203 Nr: 6107-94.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÉRICO FERREIRA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos, em correição.

Não obstante à manifestação ministerial de fl. 87, mas tendo em vista que 

o acusado foi citado pessoalmente à fl. 90 e diante da certidão de fl. 93, 

dê-se vista dos autos à Defensoria Pública para o cumprimento do seu 

mister.

Cumpra-se.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 640538 Nr: 2042-85.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE BERALDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Devido ausência da defensora pública que atua nesta Vara, que se 

encontra afastada por motivos de saúde, foi nomeado um advogado (a) 

dativo para o ato, pois conforme oficio enviado pela coordenadoria criminal 

da defensoria pública de Rondonópolis na data 25/07/2018, o substituto 

legal é o defensor que atua na 2ª Vara Criminal, o qual também se 

encontra de atestado médico desde o dia 18/07/2018, sendo em razão 

disso, não há Defensor Público para atuar nessa Vara até que o substituto 

retorne às suas atividades.

 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 da testemunha Claudionor Messias 

Rodrigues, para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

Expeça-se carta precatória para a Comarca Tucumã-Pará, no endereço à 

fl.59 dos autos, a fim de interrogar o réu Paulo Henrique Beraldo.

Diante da inquirição da testemunha, com o retorno da carta precatória 

enviada para comarca de Tucumã-Pará a fim de interrogar o réu Paulo 

Henrique Beraldo, declaro encerrada a instrução processual e determino 

vista dos autos as partes pelo prazo igual e sucessivo de 05 (cinco) dias 

para que apresente seus memoriais finais.
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Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 631260 Nr: 3386-38.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THASSYO DA SILVA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Devido ausência da defensora pública que atua nesta Vara, que se 

encontra afastada por motivos de saúde, foi nomeado um advogado (a) 

dativo para o ato, pois conforme oficio enviado pela coordenadoria criminal 

da defensoria pública de Rondonópolis na data 25/07/2018, o substituto 

legal é o defensor que atua na 2ª Vara Criminal, o qual também se 

encontra de atestado médico desde o dia 18/07/2018, sendo em razão 

disso, não há Defensor Público para atuar nessa Vara até que o substituto 

retorne às suas atividades.

 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.

Com arrimo no art.367 do Código de processo Penal declaro a revelia do 

réu Thassyo da Silva Silveira vez que não manteve seu endereço 

atualizado nos autos desta ação penal.

Diante da inquirição das testemunhas, da revelia do réu, declaro 

encerrada a instrução processual e determino vista dos autos as partes 

pelo prazo igual e sucessivo de 05 (cinco) dias para que apresente seus 

memoriais finais.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 299160 Nr: 2293-89.2005.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIMIRO CIRILO DE REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTÔNIO CHAGAS 

RIBEIRO - OAB:7026-MT

 Intimação do Advogado Doutor MARCO ANTÔNIO CHAGAS RIBEIRO - 

OAB:7026-MT, para apresentar as razões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 658176 Nr: 7355-90.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO CABRAL DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAYRANA SANTANA 

FERREIRA - OAB:21752

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DOUTORA RAYRANA SANTANA FERREIRA, 

OAB/MT 21752, para apresentar resposta a acusação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 300896 Nr: 3624-09.2005.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSDS, ERDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Batista Borges Júnior - 

OAB:

 Intimação do Dr. JOÃO BATISTA BORGES JUNIOR - OAB:7637 /MT para 

apresentar os memoriais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 669761 Nr: 2319-33.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIGOR MARTINS DA SILVA, RONICLEY 

GOVEA DE MATOS, SANDRO LUCIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allan Vieira Rocha - 

OAB:20.982/MT, DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Devido ausência da defensora pública que atua nesta Vara, que se 

encontra afastada por motivos de saúde, foi nomeado um advogado (a) 

dativo para o ato, pois conforme oficio enviado pela coordenadoria criminal 

da defensoria pública de Rondonópolis na data 25/07/2018, o substituto 

legal é o defensor que atua na 2ª Vara Criminal, o qual também se 

encontra de atestado médico desde o dia 18/07/2018, sendo em razão 

disso, não há Defensor Público para atuar nessa Vara até que o substituto 

retorne às suas atividades.

 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$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais). Para tanto, 

determino a imediata expedição da certidão pertinente.

Homologo a desistência de inquirição das testemunhas Sergio Antônio dos 

Santos, Denise Nogueira, Gilmara Albuquerque da Rocha, Deise de 

Barros, para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

 Diante da inquirição das testemunhas, vítimas e dos interrogatórios dos 

réus, declaro encerrada a instrução processual e determino vista dos 

autos às partes pelo prazo igual e sucessivo de 05 (cinco) dias para que 

apresentem seus memoriais finais.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 671202 Nr: 3588-10.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO BARBOSA DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Barbosa de Abreu - 

OAB:14.278

 Diante do cumprimento do ato deprecado, devolva-se a presente carta 

precatória com as homenagens de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 672291 Nr: 4555-55.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALISON ANDREY AFONSO, GUSTAVO DA 

SILVA FELIZATE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SHIRLEY FÁTIMA ZAMAR - 

OAB:MT/ 4.310 A, TALLES PASSOS DE ALMEIDA - OAB:15217

 Intimação a advogada Dra. Shirley Fátima Zamar, OAB nº4310A para 

apresentar Resposta à Acusação do acusado Alison Andrey Afonso, 

dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 658176 Nr: 7355-90.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO CABRAL DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAYRANA SANTANA 

FERREIRA - OAB:21752

 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 
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commissi delicti’ —, dos fatos narrados, RECEBO a denúncia nos seus 

termos.

Expeça-se mandado de citação do acusado ADRIANO CABRAL DE 

MORAES 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 672955 Nr: 5171-30.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELTON ANTONIO RAUBER - 

OAB:19.692-MT

 Diante ausência da testemunha Marcia Ferreira de Melo, restou 

prejudicada a presente solenidade, sendo assim, designo audiência para o 

dia 09 (nove) de agosto de 2018, ás 16h45min.

Requisite-se novamente a testemunha Marcia Ferreira de Melo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 672955 Nr: 5171-30.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELTON ANTONIO RAUBER - 

OAB:19.692-MT

 Autos nº 5171-30.2018.811.0064 – Cód. 672955

Vistos.

 Atento à finalidade da missiva, designo audiência para proceder à 

inquirição da testemunha PM DE MELO para o dia 24.07.2018, às 17h30.

Requisite-se a testemunha, intime-se 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 640593 Nr: 2081-82.2016.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS FÉLIX HONÓRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ROBERTO PONTES - 

OAB:OAB/MT 16.316

 Execução Número: 2081-82.2016.811.0064

Nome Reeducando: Rubens Félix Honório

Pena Data do Fato Início Cumprimento Livramento Condicional Progressão 

Regime

Condenacoes:

 6a 2m 0d 21/09/2016 21/09/2016 2/3 - Hediondo 2/5 - Hediondo Primário

Quantidade total de Dias Multa: 633

Data de Prisão Definitiva: 21/09/2016

Total da Pena: 6a 2m 0d

Regime Atual: Fechado

Data base para progressão de regime 21/09/2016

 Informações para progressão de regime

Data para progressão de regime 10/03/2019

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção* - Detração* - Remição - 1 dia

21/09/2016 + 2a 5m 18d + 0a 0m 0d - 0a 0m 0d - 0 - 1

Pena Cumprida: (Data-base - Data Início) - Interrupção

(21/09/2016 - 21/09/2016) - 0a 0m 0d

(0a 0m 0d) - 0a 0m 0d = 0a 0m 0d

Data base para Livramento Condicional 21/09/2016

 Informações sobre livramento condicional

Data Livramento Condicional 30/10/2020

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

21/09/2016 + 4a 1m 10d + 0a 0m 0d - 0a 0m 0d - 0- 1

Pena Restante a partir da data Atual 4a 7m 8d

 Informações sobre término da Pena

Fórmula do Requisito Temporal: Data Início de Cumprimento + Pena Total + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

21/09/2016 + 6a 2m 0d + 0a 0m 0d - 0a 0m 0d - 0- 1

Pena Cumprida até data Atual 1a 6m 21d

Data do Término da Pena: 20/11/2022

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 332091 Nr: 2902-96.2010.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERA LUCIA MACHADO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thelma Aparecida Garcia 

Guimaães - OAB: 3.402

 Diante do exposto, considerando que a apenada não iniciou o 

cumprimento de sua reprimenda até a presente data, com fulcro no artigo 

107, IV c/c art. 112, inciso I e art. 109, IV, todos do Código Penal, JULGO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE de VERA LÚCIA MACHADO DE LIMA, no que se 

refere a pena privativa de liberdade e a pena multa, nos termos do artigo 

51 c/c artigo 114, ambos do Código Penal.Em consequência, DETERMINO a 

imediata expedição de ALVARÁ DE SOLTURA em favor da recuperanda, 

se por outro motivo não estiver presa. Por fim, determino que 

PROCEDA-SE com o recolhimento de eventual mandado de prisão 

expedido em desfavor da condenada neste processo, bem como baixas e 

necessárias anotações, conforme determina o art. 1.697, parágrafo único 

, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria (CNGC), comunique 

imediatamente ao Cartório Eleitoral desta decisão.Após, certifique-se o 

trânsito em julgado, cumprido as comunicações de praxe, havendo custas, 

taxas e multas encaminhe o presente feito à Central de Arrecadação e 

Arquivamento para cumprimento do artigo 4º do Provimento nº 15/2017-CM 

e art. 3º do Provimento nº12/2017 da CGJ, caso negativo ARQUIVE-SE os 

autos mediante as formalidades legais.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se 

IMEDIATAMENTE.

5ª VARA CRIMINAL

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 303430 Nr: 941-62.2006.811.0064

 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): CLEBERSON DE SOUZA CARDOSO, CLEITON 

DE SOUZA CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 JULGO IMPROCEDENTE a exordial acusatória, a fim de absolver 

CLEBERSON DE SOUZA CARDOSO e CLEITON DE SOUZA CARDOSO, 

qualificados nos autos, das imputações vertidas no art. 12 e 14 da lei 

6.368/76.Após a coisa julgada, arquive-se os 
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autos.Publique-se,Registre-se eIntimem-se.Rondonópolis, 27 de julho de 

2018.Wagner Plaza Machado JuniorJuiz de Direito em Cumulação Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 601207 Nr: 5643-75.2011.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO HENRIQUE DA ROCHA SOUZA, LIDIA 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, Onório Gonçalves da Silva Júnior - OAB:12.992-MT

 JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE dos réus ANTONIO HENRIQUE DA 

ROCHA SOUZA e LÍDIA DA SILVA, ambos qualificados nos autos, sendo 

que o primeiro em face ao que dispõe o art. 107, inc. IV, primeira figura c/c 

art. 109, inc. IV e art. 115, todos do CP e a segunda com fulcro no art. 107, 

inc. IV, primeira figura do CP, c/c art. 30 da lei 11.343/06.Por sua vez, 

ALBSOLVO LÍDIA DA SILVA quanto a imputação do delito de posse de 

munição.Proceda com a devolução do valor apreendido, eis que não 

comprovados nos autos ser de origem ilícita.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 631736 Nr: 3804-73.2015.811.0064

 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): EDINELZA COELHO RODRIGUES, MILTON 

GOMES DE LIMA JÚNIOR, JÉSSICA FERNANDA RODRIGUES CAETANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, Douglas Cristiano Alves Lopes - OAB:15.616 MT

 Intimação do advogado, Dr. Douglas Cristiano Alves Lopes OAB/MT n.º 

15.616, para devolução dos autos, no prazo de 3 (três) 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, nos moldes do art. 431 

da CNGC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 655468 Nr: 4881-49.2017.811.0064

 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): MAYCON RICARDO DE ESPÍNDOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AGDO CRUVINEL - 

OAB:11.834

 Intimação do advogado, Dr. Marcelo Agdo Cruvinel - OAB/MT n.º 11.834, 

para devolução dos autos, no prazo de 3 (três) 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, nos moldes do art. 431 

da CNGC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 645356 Nr: 6239-83.2016.811.0064

 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): RAPHAEL DA SILVA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado, Dr. Allan Vieira Rocha - OAB/MT n.º 20.982, para 

devolução dos autos, no prazo de 3 (três) 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, nos moldes do art. 431 

da CNGC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 606537 Nr: 4355-58.2012.811.0064

 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): MARCO AURÉLIO DA SILVA, THIAGO RIBEIRO 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ary da costa campos - 

OAB:16.944/b MT, ARY DA COSTA CAMPOS - OAB:16944/B

 Intimação do advogado, Dr. Ary da Costa Campos- OAB/MT n.º 16.944/B, 

para devolução dos autos, no prazo de 3 (três) 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, nos moldes do art. 431 

da CNGC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 613491 Nr: 4037-41.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO ABOU DEHM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ROBERTO PONTES - 

OAB:OAB/MT 16.316

 Intimação do advogado, Dr. José Roberto Pontes - OAB/MT n.º 16.316, 

para devolução dos autos, no prazo de 3 (três) 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, nos moldes do art. 431 

da CNGC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 659081 Nr: 8123-16.2017.811.0064

 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): ANDERSON RAIMUNDO DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado, Dr. Jurandir Verneque Dias - OAB/MT n.º 14.813, 

para devolução dos autos, no prazo de 3 (três) 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, nos moldes do art. 431 

da CNGC.

Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar 

Contra a Mulher

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 645942 Nr: 6722-16.2016.811.0064

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LSDS, LPDCJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) CRISTINA PORTO PEREIRA, para devolução dos 

autos nº 6722-16.2016.811.0064, Protocolo 645942, 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.: 643755 Nr: 4912-06.2016.811.0064

 AÇÃO: Pedido de Prisão Preventiva->Pedido de Prisão->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: DDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ON8

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE SLOMPO DE ALMEIDA 

- OAB:18463/MT, WILSON LOPES - OAB:7396-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) CRISTINA PORTO PEREIRA, para devolução dos 

autos nº 4912-06.2016.811.0064, Protocolo 643755, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

JUVAM - Juizado Especial Volante Ambiental

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 786054 Nr: 8625-12.2015.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C M GOMES EIRELI ME, FORT NORT COMÉRCIO 

DE MADEIRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Armando Otávio Marcondes 

Guidio - OAB:2356

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO OTAVIO 

MARCONDES GUIDIO - OAB:2356/MT

 .Código nº 786054.

Vistos etc.

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL ofereceu DENÚNCIA contra C.M. 

GOMES EIRELLI ME E FORT NORT COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA, como 

incursa nas sanções do artigo 46, parágrafo único da Lei 9.605/98.

No curso do processo, o Curador do Meio Ambiente pugnou pela remessa 

dos autos para a 3ª Vara Cível desta Comarca para viabilizar a citação por 

edital da denunciada C.M. Gomes Eirelli Me, vez que todas as diligências 

realizadas nos autos, restaram infrutíferas.

 Desse modo, considerando que não se admite a citação por edital no 

âmbito dos Juizados Especiais Criminais, conforme dispõem os artigos 18, 

§ 2º e 66, parágrafo único, da Lei 9.099/95, determino o desmembramento 

do feito em relação a infratora C.M. GOMES EIRELLI ME com remessa de 

cópia dos autos à 3ª Vara Cível/Vara Ambiental desta Comarca, a fim de 

que a denúncia seja recebida e determinada a citação por edital da 

acusada.

Determino o prosseguimento do feito em relação a denunciada Fort. Nort 

Comércio de Madeiras Ltda.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 20 de setembro de 

2018 às 16h00, (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.

Requisite as testemunhas arroladas pela acusação (fls. 06).

Ciência ao representante do Ministério Público.

Intime o patrono da acusada, via DJE, bem como o representante legal da 

empresa infratora para prestar interrogatório e trazer as testemunhas 

arroladas à fls. 267, vez que informou que comparecerão 

independentemente de intimação (fls. 266).

Expeça o necessário. Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 26 de julho de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 820546 Nr: 3178-09.2016.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G DE O NASCIMENTO INDÚSTRIA COMÉRCIO 

DE MADEIRAS LTDA, EXPRESSO FLECHA DE PRATA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILLO HENRIQUE 

FERNANDES - OAB:9.866

 .Código nº 820546.

Vistos etc.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 08 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.

Oficie aos juízos deprecados informando acerca da presente data, para 

que cite e intime as denunciadas para comparecerem ao ato acima 

designado para apresentarem defesa e prestarem interrogatório, 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).

Ciência ao representante do Ministério Público.

Expeça o necessário. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 26 de julho de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 895361 Nr: 3647-84.2018.811.0003

 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): LENITA PAULA EWALD ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRÍCIA QUESSADA MILAN - 

OAB:7131/MT

 .Código nº 895361.

Vistos etc.

1.0 - Apesar do indiciado Gildo Marchetti, ter sido flagrado conduzindo o 

veículo com sistema ARLA irregular, não há provas que o mesmo tenha 

agido com dolo para configuração de ilícito penal.

Assim, ante a ausência de justa causa para a persecutio criminis in juditio, 

acolho o item “1” da cota ministerial à fls. 31 e determino a exclusão de 

Gildo Marchetti do polo passivo da lide, ressalvada a possibilidade de 

desarquivamento, nos termos do art. 18 do CPP.

Proceda às alterações necessárias na capa dos autos e nos demais 

registros.

2.0 – Intime a infratora Lenita Paula Ewald Me, na pessoa de seu patrono 

constituído, acerca dos termos da cota ministerial - item “2” à fls. 31, bem 

como para juntar os documentos solicitados pelo parquet, no prazo de 10 

(dez) dias.

Expeça o necessário. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 26 de julho de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 895462 Nr: 3683-29.2018.811.0003

 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): EMILIO CASSIANO OSSANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÔNICA DA SILVA COSTA - 

OAB:23320/OAM-MT

 .Código nº 895462.

Vistos etc.

1.0 - Apesar do indiciado Pablo Henrique Paes, ter sido flagrado 

conduzindo o veículo com sistema ARLA irregular, não há provas que o 

mesmo tenha agido com dolo para configuração de ilícito penal.

Assim, ante a ausência de justa causa para a persecutio criminis in juditio, 

acolho o item “1” da cota ministerial à fls. 30 e determino a exclusão de 

Pablo Henrique Paes do polo passivo da lide, ressalvada a possibilidade de 

desarquivamento, nos termos do art. 18 do CPP.

Proceda às alterações necessárias na capa dos autos e nos demais 

registros.

2.0 – Intime o infrator Emílio Cassiano Ossani, na pessoa de sua patrona 

constituída, acerca dos termos da cota ministerial - item “2” à fls. 30, bem 

como para juntar os documentos solicitados pelo parquet, no prazo de 10 

(dez) dias.

Expeça o necessário. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 26 de julho de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI
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 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 896290 Nr: 4054-90.2018.811.0003

 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): BUNGE ALIMENTOS S/A, MARTELLI 

TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO JOAO PASQUALOTTO - 

OAB:MT/3.569

 .Código nº 896290.

Vistos etc.

1.0 - Apesar do indiciado Cácio José Moschen, ter sido flagrado 

conduzindo o veículo com sistema ARLA irregular, não há provas que o 

mesmo tenha agido com dolo para configuração de ilícito penal.

Em relação a empresa contratante Bunge Alimentos, não há elementos que 

demonstrem que tenha contribuído para a extensão do dano e que tinha 

conhecimento da irregularidade do veículo.

Assim, ante a ausência de justa causa para a persecutio criminis in juditio, 

acolho o item “1” da cota ministerial à fls. 107 e determino a exclusão 

Cácio José Moschen e Bunge Alimentos do polo passivo da lide, 

ressalvada a possibilidade de desarquivamento, nos termos do art. 18 do 

CPP.

Proceda às alterações necessárias na capa dos autos e nos demais 

registros.

2.0 – Intime a infratora Martelli Transportes Ltda, na pessoa de seus 

patronos constituídos, acerca dos termos da cota ministerial - item “2’ à fls. 

107-v e, em havendo concordância efetue o pagamento no prazo de 10 

(dez) dias.

Expeça o necessário. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 26 de julho de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

Comarca de Sinop

Diretoria do Forúm

Portaria

 PORTARIA N. 194/2018-cnpar

A Doutor a Rosângela Zacarkim dos Santos, Ju íza de Direito e Diretor a do 

Foro da Comarca Sinop , Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais;

 CONSIDERANDO os termos do Ofício n. 010/2018-GAB.MAM, de 

29/06/2018, subscrito pelo MM . Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal, da 

Comarca Sinop, Dr Mário Augusto Machado.

RESOLVE:

EXONERAR Zelcy Luiz Dall' Acqua Júnior, matrícula n. 35804, portador do 

RG n. 109.342-43 e CPF n. 882.498.241-72, do cargo de Assessor de 

Gabinete II, d a 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, a partir de 

01/08/2018.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Sinop/MT, 30 de julho de 2018

Rosângela Zacarkim dos Santos

Juíza de Direito e Diretor a do Foro

PORTARIA N. 195/2018-cnpar

A Doutora Rosângela Zacarkim dos Santos, Juíza de Direito e Diretora do 

Foro da Comarca Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais;

 CONSIDERANDO os termos do Ofício n. 010/2018, de 29/06/2018, 

subscrito pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal, da Comarca Sinop - 

Dr.Mário Augusto Machado.

 RESOLVE:

 NOMEAR Luiz Gustavo Rodrigues Anacleto, portador do RG 3043867-5 

SSP/MT e CPF n. 004.670.471-03, para exercer, em comissão, o cargo de 

Assessor de Gabinete II da 4ª Vara Criminal da comarca de Sinop, a partir 

da Assinatura do Termo de Posse e Exercício, que deverá ser assinado e 

editado a partir da publicação desta.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

 Sinop, 30 de julho de 2018

 Rosângela Zacarkim dos Santos

 Juíza de Direito e Diretora do Foro

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007180-32.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCENO CALEFFI OAB - MT0019010A (ADVOGADO)

RODRIGO DE FREITAS SARTORI OAB - MT0015884A (ADVOGADO)

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI OAB - MT19753/O (ADVOGADO)

RAFAEL BARION DE PAULA OAB - MT0011063A (ADVOGADO)

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA OAB - MT11543/B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OMERCIO FERREIRA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO dos advogados da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestarem sobre a correspondência devolvida anexada no ID 

12609385.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002501-52.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO DE ALMEIDA RODRIGUES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar sobre a certidão da senhora Oficiala de Justiça anexada 

no ID 13680438.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1013316-45.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LIMPA ENTULHOS EIRELI - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007570A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GEOTOP CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA (RÉU)

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - SEDUC (RÉU)

 

INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da importância de R$ 42,00 (quarenta e 

dois reais) referente à diligência do(a) Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, 

para o cumprimento do mandado de citação da requerida GEOTOP 

CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA, 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.
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005020-34.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA LUCAS EVANGELISTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da(s) parte(s) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, especificarem as provas que pretendem produzir além das 

já constantes dos autos, esclarecendo a sua finalidade, sob pena de 

indeferimento e/ou preclusão ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado; e, na mesma oportunidade, manifestem se tem interesse na 

realização da audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000572-18.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA OAB - MT9948/A (ADVOGADO)

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAYONARA SILVA BARROS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da importância de R$ 42,00 (quarenta e 

dois reais) referente à diligência do(a) Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, 

para o cumprimento do mandado, devendo referida importância ser paga 

na forma disposta no artigo 4º do Provimento n. 07/2017-CGJ e parágrafos 

a seguir transcritos: “Art. 4º - A guia para pagamento das diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de 

Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º - Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º - Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. § 3º - Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º - O Sistema de Arrecadação 

Bancária identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 

(quarenta e oito) horas úteis.” Informa-se que para gerar a guia inerente 

ao pagamento da diligência, o usuário deve acessar o site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção “Guias” que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

“Emissão de Guia de Diligência”. Outras informações podem ser 

encontradas no Manual da Central de Pagamento de Diligências.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000479-89.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARILDO MARCA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do(a) Senhor(a) Oficial(a) 

de Justiça, para o cumprimento do mandado, 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.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 170885 Nr: 5960-89.2012.811.0015

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRE LUNARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERASA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE ANDREA DO AMARAL 

DE PAULA - OAB:11543-B/MT, RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, ROSANA BENENCASE - 

OAB:OAB/SP 120552, SELMA LIRIO SEVERI - OAB:OAB/SP 116356

 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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007367-06.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZA SALETE FAGUNDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO GRASSI REALI OAB - MT0008838S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (RÉU)

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (RÉU)

valoriza assessoria financeira (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1007367-06.2018.8.11.0015. AUTOR: MARIZA SALETE 

FAGUNDES RÉU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A., BANCO SAFRA 

S-A, VALORIZA ASSESSORIA FINANCEIRA Vistos etc. Ação declaratória 

de inexistência de débito c/c pedido de indenização por dano moral com 

pedido de tutela de urgência, para suspensão da exigibilidade das 

parcelas que vem sendo descontada em folha, em nome da requerente. É 

o reduzido relato. Decido o pedido de antecipação de tutela. Os litigantes 

em geral devem expor os fatos em juízo conforme a verdade. Linha de 

atuação traçada pelo art. 77, inciso I, do CPC. Responde por perdas e 

danos aquele que pleitear de má-fé (CPC, art. 81). É litigante de má-fé, 

entre outras hipóteses, aquele que alterar a verdade dos fatos ou usar do 

processo para conseguir objetivo ilegal. Força dos arts. 79 e 80, incisos II 

e III, do mesmo diploma instrumental. Narrado que a requerente é 

beneficiária do INSS e que não contratou os serviços da parte requerida, 

entretanto, vem sofrendo descontos mensais em sua aposentadoria, 

referente a inúmeros empréstimos consignados, que estão 

comprometendo cerca de 1/3 de sua renda. Sustentou ter ingressado com 

a ação referida no Juizado Especial desta urbe, mas em razão da 

necessidade de realização de perícia técnica para verificação das 

assinaturas aposto nos contratos, declinou sua competência. Nessa 

conjuntura, vislumbrado com razoável firmeza a probabilidade do direito da 

parte autora sagrar-se reconhecido é boa, na medida em que elementos 

agregados, já mencionados, dão essa margem de interpretação. Isso é 

prova suficiente para determinar o alcance, ainda que provisório, do direito 

em tela, ou seja, de suspender a exigibilidade das parcelas em nome da 

requerente, pelo menos até o deslinde final da contenda, o que certamente 
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será aclarado na formação do contraditório que advirá. Se o alegado com 

lisura, lealdade e boa-fé processual, com a exposição de fatos que devem 

ser verdadeiros, denota coerência frente ao direito do consumidor, então 

a plausibilidade ganha corpo e se aproxima da prova induvidosa que 

determina o direito à tutela pretendida liminarmente. De outro ponto, por se 

tratar de verba alimentar presente o requisito de perigo de dano. Portanto, 

no concernente a suspensão dos descontos em folha, até a sentença ou 

a qualquer tempo, se faz necessário. Isto posto, atendidos os requisitos 

do art. 300 do Código de Processo Civil, hei por bem DEFERIR o pedido de 

antecipação de tutela, para DETERMINAR às demandadas que proceda a 

imediata suspensão da exigibilidade das parcelas em folha, no máximo em 

05 dias, informando a providência a este juízo. Cite-se as partes 

requeridas, por carta com aviso de recebimento. DESIGNO audiência de 

conciliação para o dia 10 de setembro de 2018, às 13:00 horas, a ser 

conduzida pelo conciliador do Cejusc. Intimem-se as partes com pelo 

menos 20 dias de antecedência, intimando-as ainda a comparecer à 

solenidade acima marcada. As partes, pessoalmente, em regra, ou 

excepcionalmente por meio de procuradores com específicos e expressos 

poderes de negociar e transigir, e obviamente seus procuradores, 

deverão obrigatoriamente comparecer ao ato, com os ônus decorrentes 

em caso de ausência. Salvo na hipótese de ambas se pronunciarem em 

tempo pela não realização da importante solenidade. Inteligência do art. 

334, caput e seus §§ 4.°, 5.° e 8.º, do Código de Processo Civil. Se as 

partes requeridas não comparecerem à audiência, ser-lhe-á decretada à 

revelia, reputando-se aceitos como verdadeiros os fatos articulados na 

peça inaugural. Nesse seguimento, tratar-se de relação consumerista, 

existindo alegações verossímeis, de não ser legitimas as cobranças, uma 

vez que fere os princípios básicos do consumidos elencados no art. 6º do 

CDC, todavia, a prova não compete ao consumidor, diante de sua 

impossibilidade de fazer prova negativa, viável seja conferida a inversão 

do ônus da prova em favor da requerente, que defiro. Logo, compete às 

partes requeridas demonstrar os fatos desconstitutivos, modificativos ou 

impeditivos do direito da requerente. 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 do alegado, defiro o pedido de gratuidade da justiça. Nada 

impede, contudo, pelo contrário, recomenda que eventuais interessados, 

se tiverem dados convincentes, contestem a benesse ora alcançada pela 

parte requerente. Por fim, determino que o feito tramite preferencialmente, 

observados e respeitados os comandos do art. 1048, inciso I, do CPC. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 30 de julho de 2018. Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito.

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000011-57.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

B V INCORPORACAO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JANICE FARIAS DA SILVA DOS REIS (EXECUTADO)

MARCO ANTONIO NOGUEIRA DOS REIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1000011-57.2018.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Intime-se a parte exequente, por meio 

de seus advogados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a 

inicial, adequando o valor dado a causa, nos termos do art. 292, inciso VI 

e § 1º, do Código de Processo Civil, oportunidade em que deverá 

comprovar nos autos o recolhimento das custas processuais e taxa 

judiciária remanescentes, nos moldes do art. 321, parágrafo único e art. 

290, ambos do Código de Processo Civil e art. 456, CNGC/TJMT, sob pena 

de cancelamento da distribuição e extinção do feito, sem resolução de 

mérito. 2. Decorrido o prazo acima, com ou sem manifestação, voltem-me 

conclusos. 3. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 30 de julho de 2018. Cleber 

Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000501-79.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS NARDI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1000501-79.2018.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Intime-se a parte exequente, por meio 

de seus advogados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove 

nos autos o recolhimento das custas processuais e taxa judiciária, nos 

moldes do art. 290, CPC, art. 456, CNGC/TJMT, art. 46, parágrafo único da 

Resolução n. 03/2018-TJMT/TP e Portaria n. 844/2018-PRES, sob pena de 

cancelamento da distribuição e extinção do feito, sem resolução de mérito. 

2. Decorrido o prazo acima, com ou sem manifestação, voltem-me 

conclusos. 3. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 30 de julho de 2018. Cleber 

Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001560-05.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROMERO DE SOUZA & CIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

NATALIA OLIVEIRA DA SILVA (EXECUTADO)

JOAO CLAUDIO ROMERO DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1001560-05.2018.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Intime-se a parte exequente, por meio 

de seus advogados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove 

nos autos o recolhimento das custas processuais e taxa judiciária, nos 

moldes do art. 290, CPC, art. 456, CNGC/TJMT, art. 46, parágrafo único da 

Resolução n. 03/2018-TJMT/TP e Portaria n. 844/2018-PRES, sob pena de 

cancelamento da distribuição e extinção do feito, sem resolução de mérito. 

2. Decorrido o prazo acima, com ou sem manifestação, voltem-me 

conclusos. 3. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 30 de julho de 2018. Cleber 

Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002098-83.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SGARBI & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODALGIR SGARBI JUNIOR OAB - MT0011130A (ADVOGADO)

VERENE LUCIA HOLZ DEVES OAB - RS67216 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVONE APARECIDA DA SILVA MOLINA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1002098-83.2018.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Intime-se a parte exequente, por meio 

de seus advogados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove 

nos autos o recolhimento das custas processuais e taxa judiciária, nos 

moldes do art. 290, CPC, art. 456, CNGC/TJMT, art. 46, parágrafo único da 

Resolução n. 03/2018-TJMT/TP e Portaria n. 844/2018-PRES, sob pena de 
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cancelamento da distribuição e extinção do feito, sem resolução de mérito. 

2. Decorrido o prazo acima, com ou sem manifestação, voltem-me 

conclusos. 3. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 30 de julho de 2018. Cleber 

Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 75557 Nr: 3954-22.2006.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONAS JOSÉ FRANCO BERNARDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDAIR PETRY, LEONIR JOSÉ PETRY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS JOSÉ FRANCO 

BERNARDES - OAB:8247-B/MT, Manoela de São José Ramos - 

OAB:21250/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE GONÇALVES 

PEREIRA - OAB:OAB/MT 7274, ANDERSON DE MATTOS PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 8718, JACSON MARCELO NERVO - OAB:12883/MT

 Certifico que, decorreu o prazo legal sem que fosse: Efetuado o 

pagamento espontâneo do débito pelos executados intimados às fls. 94. 

Ante o exposto, autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, intimo o(a) advogado(a) do(a) autor(a) para 

apresentar planilha atualizada do débito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 274548 Nr: 12814-60.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP - 

HOSPITAL SANTO ANTONIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO FRANCISCO GOUVEIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS SARTORI - 

OAB:15884/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, a certidão lavrada às fls. 68, no ícone imprensa, consta no 

sistema APOLO "não intimar" Certifico ainda que, conforme autorizado pelo 

art. 152, inc. VI, do Novo CPC e Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO os 

advogados da parte autora a manifestarem-se no presente autos. Prazo: 

15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 242632 Nr: 13749-37.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIMAR PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VÊNUS MARA SOARES DA SILVA 

- OAB:8677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc(...).Decido.As partes entabularam acordo, sendo elas 

capazes, objeto lícito, possível, e determinado, e empregada forma não 

defesa em Lei, contendo declarações de vontade, com fito negocial e 

idôneo o seu instrumento, preenchidos todos os requisitos de existência e 

validade do negócio jurídico, não há óbice para a homologação postulada. 

Assim, tratando-se de direitos patrimoniais disponíveis, por instrumento 

hábil, a composição entabulada entre as partes, deve ser homologada, a 

teor dos arts. 840/850 do Código Civil, o primeiro ora transcrito:“Art. 840. É 

lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante 

concessões mútuas”.Em abono ao raciocínio ora desenvolvido, compilado 

o seguinte julgado destacado em negrito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. CONSOANTE AO ARTIGO 840 do Código 

CIVIL. É LÍCITO AOS INTERESSADOS PREVENIREM OU TERMINAREM O 

LITÍGIO MEDIANTE CONCESSÕES MÚTUAS. POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, 

VISTO QUE AS PARTES TÊM DIREITO SOBRE O OBJETO DA 

TRANSAÇÃO”. Agravo de instrumento provido, em decisão monocrática”. 

(TJ-RS - AI: 70044203305 RS, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Data de 

Julgamento: 21/12/2012, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 07/02/2013).Isto posto, equacionada a pendenga de forma 

amistosa e definidas as condições, homologo o acordo coligido entre as 

partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, suspendendo o 

processo até a integral liquidação da avença, a qual está prevista para 

20.10.2020, termo final da última parcela a ser adimplida.Decorrido o prazo 

da suspensão, o que deverá ser certificado, intime-se a parte autora para 

que se manifeste dando prosseguimento ao feito, no prazo de 05 dias.Em 

igual prazo, intimem-se a executada para se manifestar acerca do 

cumprimento da avença, cientificando-as 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 Novo Código de 

Processo Civil.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 159260 Nr: 6550-03.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO SALUSTIANO DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WINTER - 

OAB:11470/MT, EDUARDO ANTUNES SEGATO - OAB:13546/MT

 Vistos etc.

O cumprimento da sentença far-se-á nos mesmos autos, a teor dos arts. 

513 e 516, inciso II, ambos do CPC. Anote-se como cumprimento de 

sentença.

Cite-se a parte executada, na pessoa de seu advogado, se tiver, ou, não 

o tendo, pessoalmente, para pagar em 15 dias o valor reclamado, a contar 

esse prazo da efetiva intimação, conforme demonstrativo de débito 

apresentado.

Não cumprida espontaneamente a sentença no aludido prazo, na forma da 

lei, incidente de modo automático a multa de 10% (dez por cento) sobre o 

valor do crédito, que, ipso facto, determino seja acrescida nesta 

execução, cumulando-a com a obrigação, nos termos do art. 523, § 1º, do 

aludido Codex.

Na hipótese de não pagamento, acrescida a multa, expeça-se mandado de 

penhora e avaliação, a ser feita também esta desde logo pelo senhor 

meirinho (salvo se depender de conhecimentos técnicos especializados, 

hipótese em que, certificado a respeito, será nomeado avaliador), cujos 

honorários respectivos, conforme a coisa a ser avaliada, serão arbitrados 

posteriormente, a serem supridos pela parte exequente e carreados à 

parte executada ao final. Da penhora e da avaliação deve ser desde logo 

intimada a parte devedora, e desta última também a parte exequente.

 Não sendo encontrados bens passíveis de penhora, intime-se a parte 

exequente a indicá-los, procedendo-se conforme tópico anterior.

Se a parte executada resolver impugnar a execução deverá efetivá-la em 

15 dias, a contar da intimação da penhora e avaliação, hipótese em que 

deverão os autos vir conclusos para recebê-la, se for o caso, 

declarando-se em quais os efeitos, que de regra não terá efeito o 

suspensivo, abrindo-se vistas à parte exequente para contrariá-la no 

mesmo lapso.

FIXO desde já os honorários advocatícios em sede de execução no valor 

de 10%, sobre o valor da execução, na esteira do art. 85, § 2.º e § 8.º, do 

Código de Processo Civil.

Na hipótese de não pagamento, acrescida a multa, façam os autos 

conclusos para análise do pedido de penhora online, via sistema 

BACENJUD.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 229444 Nr: 5278-32.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CESAR FABIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISE TASSIANA MARCHIORO - 

OAB:13737/MT, IEDA MARA SOARES DA SILVA - OAB:18.131-MT, 

VÊNUS MARA SOARES DA SILVA - OAB:8677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.(...).As partes se compuseram, postulando pela suspensão do 
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feito até o integral cumprimento do avençado. Contudo, em 09/04/2018, a 

parte exequente informou o adimplemento do acordo pela parte 

executada.É o relatório.Decido.As partes entabularam acordo, sendo elas 

capazes, objeto lícito, possível e determinado, e empregada forma não 

defesa em Lei, contendo declarações de vontade, com fito negocial e 

idôneo o seu instrumento. Preenchidos todos os requisitos de existência e 

de validade do negócio jurídico, não há óbice para a homologação 

postulada. Assim, tratando-se de direitos patrimoniais disponíveis, por 

instrumento hábil, a composição entabulada entre as partes, deve ser 

homologada, a teor dos arts. 840/850 do Código Civil, o primeiro ora 

transcrito:“Art. 840. É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o 

litígio mediante concessões mútuas”.Em abono ao raciocínio ora 

desenvolvido, compilado o seguinte julgado destacado em negrito: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. 

CONSOANTE AO ARTIGO 840 do Código CIVIL. É LÍCITO AOS 

INTERESSADOS PREVENIREM OU TERMINAREM O LITÍGIO MEDIANTE 

CONCESSÕES MÚTUAS. POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, VISTO QUE AS 

PARTES TÊM DIREITO SOBRE O OBJETO DA TRANSAÇÃO”. Agravo de 

instrumento provido, em decisão monocrática”. (TJ-RS - AI: 70044203305 

RS, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Data de Julgamento: 21/12/2012, Sexta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 07/02/2013).Isto 

posto, equacionada a pendenga de forma amistosa e definidas as 

condições, homologo o acordo coligido entre as partes, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos. Por conseguinte, quitada a obrigação, 

impositiva a extinção da execução, pois exaurido o seu mérito. Desse 

modo, nos termos dos arts. 924, inciso III, e 925 do Código de Processo 

Civil, julgo e declaro extinta a execução em pauta.Preclusas as vias 

recursais, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 79295 Nr: 7625-53.2006.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: K. P. M. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INGOMAR ILSON MATTE, SIRLENE MARIA DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:0AB/MT.3162, VANESSA KLAUS SARAGIOTTO - OAB:7032-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 do credor, de modo menos oneroso para o devedor, 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 da parte executada Ingomar Ilson 

Matte, CPF 615.828.329-00, até o limite do crédito em execução, na quantia 

de R$ 85.248,86 (oitenta e cinco mil duzentos e quarenta e oito reais e 

oitenta e seis centavos). Se exitoso o bloqueio de importância, DETERMINO 

seja transferida para a conta depósitos judiciais, vinculando-a a este 

processo, com a lavratura do termo de penhora nos autos e sequente 

intimação das partes. Se penhorados valores, informe imediatamente à 

conta depósitos judiciais, para as medidas de mister.

INTIME-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 apresente 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 para promover o andamento do feito, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena 

de arquivamento.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Sinop – MT, 07 de maio de 2018.

 Walter Tomaz da Costa

Juiz de Direito em substituição legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 194265 Nr: 16024-27.2013.811.0015

 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: NEYRISVAN DA SILVA FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13433-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO AKIYOSHI 

MORAES HAYASHIDA - OAB:11758/MT, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:MT 8506 - A, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12333/MT

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial e 

condeno o requerente ao pagamento das custas/despesas processuais, 

bem como dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da 

causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil/2015. 

Todavia, por ser o requerente beneficiário da gratuidade judiciária (p. 62), 

a exigibilidade de tais verbas fica suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, 

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 para as 

contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem 

demora ao E. Tribunal de Justiça, com as nossas homenagens.Preclusas 

as vias recursais e nada sendo requerido, ao arquivo, com as anotações 

e baixas devidas.P. R. I. C.Sinop/MT, 08 de maio de 2018. Walter Tomaz da 

CostaJuiz de Direito em substituição legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 224980 Nr: 2725-12.2015.811.0015

 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: RAFAEL RODRIGO FEISTEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. C. LEHMEN ME, VIDRAÇARIA GUAPORÉ 

LTDA., PILKINGTON BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL RODRIGO FEISTEL - 

OAB:10749-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO DE PAULA 

- OAB:MT/10.374-B, GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI - 

OAB:19.727/O, JOSÉ ANTÔNIO GASPARELO JÚNIOR - OAB:7191, LUIS 

EDUARDO DE CASTRO NASSIF - OAB:11866, WALMIR ANTONIO 

PEREIRA MACHIAVELI - OAB:MT/4.284, WILLIAN PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:4.617-MT

 Em observância ao artigo 357, § 2º, do CPC, faculto às partes, em 15 

(quinze) dias, apresentarem, para homologação, delimitação consensual 

das questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, 

especificando os meios de prova, bem como as questões de direito 

relevantes para a decisão do mérito.

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 124316 Nr: 3529-53.2010.811.0015

 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 PANAMERICANO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANA JACKELINE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206.339/SP, SABRINA CAMARGO DE OLIVEIRA - 

OAB:RS-55.893

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Certifico que, nesta data, afixei o edital de f. 120 no átrio do fórum, em 

local de costume.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa
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 Cod. Proc.: 190165 Nr: 11613-38.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINOP ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C & M INDUSTRIA DE CALÇADOS LTDA., 

ANDERSON LUIZ FUZON, ADALBERTO MOTTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ JOANELLA - 

OAB:8601/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON ZUNINO NETO - 

OAB:13428/SC

 Vistos etc.

Cumprimento de sentença em ação indenizatória c.c cancelamento de 

protesto e inscrição no SERASA que julgou procedente o pedido para 

declarar a inexistência de débito do autor perante o requerido, 

determinando o cancelamento dos protestos em definitivo. Condenou a 

parte requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, 

além de custas judiciais, despesas processual e honorário advocatício 

fixado em 15% sobre o valor da condenação, conforme r. decisão de p. 

83/87.

Intimados, os executados deixaram de efetuar o pagamento, ocasião em 

que a parte exequente pugnou pela busca de ativos financeiros em suas 

contas bancárias, bem como de bens suficientes a garantir o êxito da 

demanda.

Realizada a busca de valores através do sistema Bacenjud, bem como a 

de bens móveis pelo sistema Renajud, não foram encontrados quantias 

e/ou bens suficientes para saldar o débito exequendo.

Instada, a parte exequente renunciou ao seu crédito, pugnando pela 

extinção do processo, a teor da petição de p. 149.

 É o singelo relatório.

Decido.

Preceitua o ilustre doutrinador Sílvio de Salvo Venosa , que a renúncia é 

um ato de disposição material, ou seja, caracteriza-se quando o

 indivíduo dispõe livremente do seu direito, sem transferi-lo a outro.

 A renúncia tem como efeito a extinção do processo com resolução de 

mérito, nos termos dos arts. 487, inciso III, alínea “e”, e 924, inciso IV, 

todos do CPC, aplicáveis à espécie por força do art. 318, parágrafo único, 

deste mesmo codex.

 Logo não há possibilidade de nova demanda ser ajuizada com a finalidade 

de discutir o direito renunciado, visto que a renúncia faz coisa julgada 

material.

 Não custa frisar que os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais, como neste caso, ou bilaterais de vontade produzem 

imediatamente a constituição, modificação ou a extinção, como é a 

hipótese, de direitos processuais. Ordem do art. 200, caput, do CPC.

Convém anotar que a extinção da execução só produz efeitos quando 

declarada por sentença, regra do art. 925 do CPC.

Isto posto, julgo extinta a execução, com resolução de mérito, reconhecida 

a renúncia, com esteio nos arts. 487, inciso III, letra “e”, 924, inciso IV, e 

925, todos do CPC.

Preclusas as vias recursais, anote-se, baixe-se e arquive-se.

P. R. I. C.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000076-52.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS RAFAEL MENEGAZO OAB - PR48017 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KARYNNE DE MATOS TEODORO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1000076-52.2018.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Cite-se a parte executada para, no 

prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida atualizada, dos 

juros moratórios, das custas processuais e dos honorários advocatícios, 

sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos bastem para o 

pagamento da dívida atualizada, dos juros moratórios, das custas 

processuais e dos honorários advocatícios (art. 829 c/c art. 831 do 

Código de Processo Civil). 2.1. No caso de não pagamento da dívida 

atualizada pela parte executada no prazo de 03 (três) dias, fixo os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida 

atualizada (art. 827, “caput”, do Código de Processo Civil). 2.2. No caso de 

pagamento da dívida atualizada pela parte executada no prazo de 03 

(três) dias, fixo os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre 

o valor da dívida atualizada (art. 827, § 1º, do Código de Processo Civil). 3. 

Não paga a dívida atualizada, os juros moratórios, as custas processuais 

e os honorários advocatícios no prazo de 03 (três) dias, deverá o(a) Sr.

(a). Oficial(a) de Justiça proceder à penhora e a avaliação de tantos bens 

quantos bastem para o pagamento da dívida atualizada, dos juros 

moratórios, das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 

829, § 1º, do Código de Processo Civil). 4. Se o(a) Oficial(a) de Justiça 

não encontrar a parte executada, deverá o(a) mesmo(a) arrestar da parte 

executada tantos bens quantos bastem para garantir a execução, 

procedendo-se nos termos fixados pelo art. 830, §§ 1º a 3º, do Código de 

Processo Civil. 5. Realizada a penhora, intime-se pessoalmente a parte 

executada da penhora, caso não tenha advogado constituído nos autos, 

ou intime-se por meio eletrônico ou por publicação no Diário da Justiça 

Eletrônico o(a) advogado(a) da parte executada da penhora, caso tenha 

advogado(a) constituído(a) nos autos (art. 841, “caput”, e §§ 1º e 2º, c/c 

art. 270, “caput”, e art. 272, “caput”, do Código de Processo Civil). 5.1. 

Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, e sendo 

a parte executada pessoa física e casada, intime-se também o(a) cônjuge 

da parte executada, nos termos fixados pelo item 4.1. da presente decisão 

interlocutória (art. 842 do Código de Processo Civil). 6. No ato de intimação 

da parte executada da penhora, cientifique-se o mesmo que poderá, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

(quinze) dias, se opor à execução por meio de embargos à execução (art. 

914 c/c art. 915 do Código de Processo Civil). 7. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 30 de julho de 2018. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000589-20.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

F INVESTIMENTOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODALGIR SGARBI JUNIOR OAB - MT0011130A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENISON FLAVIO FERREIRA RODRIGUES - ME (EXECUTADO)

LENIR DE ANDRADE (EXECUTADO)

TRIUNFO CONSTRUCOES A SECO EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1000589-20.2018.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Cite-se a parte executada para, no 

prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida atualizada, dos 

juros moratórios, das custas processuais e dos honorários advocatícios, 

sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos bastem para o 

pagamento da dívida atualizada, dos juros moratórios, das custas 

processuais e dos honorários advocatícios (art. 829 c/c art. 831 do 

Código de Processo Civil). 2.1. No caso de não pagamento da dívida 

atualizada pela parte executada no prazo de 03 (três) dias, fixo os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida 

atualizada (art. 827, “caput”, do Código de Processo Civil). 2.2. No caso de 

pagamento da dívida atualizada pela parte executada no prazo de 03 

(três) dias, fixo os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre 

o valor da dívida atualizada (art. 827, § 1º, do Código de Processo Civil). 3. 

Não paga a dívida atualizada, os juros moratórios, as custas processuais 

e os honorários advocatícios no prazo de 03 (três) dias, deverá o(a) Sr.

(a). Oficial(a) de Justiça proceder à penhora e a avaliação de tantos bens 

quantos bastem para o pagamento da dívida atualizada, dos juros 

moratórios, das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 

829, § 1º, do Código de Processo Civil). 4. Se o(a) Oficial(a) de Justiça 

não encontrar a parte executada, deverá o(a) mesmo(a) arrestar da parte 

executada tantos bens quantos bastem para garantir a execução, 

procedendo-se nos termos fixados pelo art. 830, §§ 1º a 3º, do Código de 

Processo Civil. 5. Realizada a penhora, intime-se pessoalmente a parte 

executada da penhora, caso não tenha advogado constituído nos autos, 
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ou intime-se por meio eletrônico ou por publicação no Diário da Justiça 

Eletrônico o(a) advogado(a) da parte executada da penhora, caso tenha 

advogado(a) constituído(a) nos autos (art. 841, “caput”, e §§ 1º e 2º, c/c 

art. 270, “caput”, e art. 272, “caput”, do Código de Processo Civil). 5.1. 

Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, e sendo 

a parte executada pessoa física e casada, intime-se também o(a) cônjuge 

da parte executada, nos termos fixados pelo item 4.1. da presente decisão 

interlocutória (art. 842 do Código de Processo Civil). 6. No ato de intimação 

da parte executada da penhora, cientifique-se o mesmo que poderá, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

(quinze) dias, se opor à execução por meio de embargos à execução (art. 

914 c/c art. 915 do Código de Processo Civil). 7. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 30 de julho de 2018. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003477-59.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GILSO MACHINER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VOLMIR RUBIN OAB - MT0013078S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

METALURGICA SIGMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

IVAN AQUILES COSTA LIMA OAB - DF35902 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1003477-59.2018.8.11.0015. AUTOR: GILSO MACHINER 

RÉU: METALURGICA SIGMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP Vistos, 

etc... Dispõe o art. 334, § 4º, I, do CPC, que a audiência de conciliação 

somente não será realizada caso ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual. Deste modo, 

considerando que o Autor manifestou interesse na realização da 

audiência de conciliação, indefiro o pedido de ID. 14047005. No mais, 

aguarde-se a realização da audiência de conciliação designada nos autos. 

Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003477-59.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GILSO MACHINER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VOLMIR RUBIN OAB - MT0013078S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

METALURGICA SIGMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

IVAN AQUILES COSTA LIMA OAB - DF35902 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1003477-59.2018.8.11.0015. AUTOR: GILSO MACHINER 

RÉU: METALURGICA SIGMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP Vistos, 

etc... Dispõe o art. 334, § 4º, I, do CPC, que a audiência de conciliação 

somente não será realizada caso ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual. Deste modo, 

considerando que o Autor manifestou interesse na realização da 

audiência de conciliação, indefiro o pedido de ID. 14047005. No mais, 

aguarde-se a realização da audiência de conciliação designada nos autos. 

Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005682-61.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

E1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO ORTEGA FERREIRA OAB - MT0018935A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAGNO AUGUSTO ALBACH (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 Jardim Dubai, 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, para posterior cumprimento da decisão abaixo transcrita. 

VISTOS, ETC... E1 Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda ingressou com a 

presente ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse contra 

Magno Augusto Albach. Segundo a autora, na qualidade de proprietária e 

possuidora do imóvel urbano denominado de lote 05, da quadra 08, com 

área de 396 m2, localizado no loteamento Jardim Dubai, em Sinop, vendeu 

o referido imóvel ao requerido em 2016, através de um contrato particular 

de compromisso de compra e venda, mediante o pagamento de uma 

entrada de R$ 5.821,20 e 180 parcelas mensais e sucessivas de R$ 

1.006,54 cada. Que o requerido deixou de efetuar o pagamento das 

parcelas vencidas a partir de março de 2017, não obstante ter tomado 

posse no dia da efetivação do negócio. Esclarece que o requerido embora 

notificado pelo Cartório de Registro de Imóveis não se importou em purgar 

a mora no prazo que lhe fora concedido, permanecendo no imóvel de 

forma precária. Por essas razões ingressou com a presente Ação. É o 

relatório. DECIDO. Trata o presente feito de ação de rescisão contratual 

c/c reintegração de posse. Como é sabido, a reintegração é consequência 

da procedência do pedido de rescisão. Todavia, dispõe o art. 300 do novo 

CPC 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”. Compulsando os autos, verifico que a autora é 

proprietária do imóvel em questão e por exercer sobre este a posse, 

firmou com o requerido um contrato de compromisso de compra e venda, 

sendo que ele se obrigou a pagar à autora 180 parcelas, porém, pagou 

apenas as parcelas 02, 04, 06, 07 e 08, estando em mora com as demais. 

Na cláusula 16ª do contrato, ficou estabelecido o pacto comissório, onde o 

atraso de três ou mais prestações implicaria na sua rescisão automática, 

ficando o comprador obrigado a restituir o imóvel. Notificado em data de 

25.09.2017 para que efetuasse o pagamento das prestações atrasadas, o 

requerido permaneceu inerte, isto é, nem pagou e nem devolveu o imóvel, 

fato que revela a probabilidade do direito da autora, art. 300 do CPC. O 

perigo de dano resta consubstanciado no fato de que a inadimplência se 

arrasta desde 25.09.2017, portanto, há quase dez meses, o que evidencia 

que o requerido não possui condições financeiras de honrar o 

compromisso assumido, além do que, não há que se falar em 

adimplemento substancial, já que a doutrina e a jurisprudência entendem 

que para a sua caracterização é necessário no mínimo o pagamento de 

85% do total das parcelas, o que nem de longe é o caso dos autos. A 

tutela antecipada, como requerida na inicial, não acarreta nenhum perigo 

de irreversibilidade, eis que o imóvel será entregue à requerente mediante 

termo de depósito, assumindo ela o encargo de fiel depositária até decisão 

final desta lide. Pelo exposto, uma vez presentes os requisitos exigidos 

pelo art. 300 do CPC, defiro o pedido de tutela de urgência para reintegrar 

a requerente na posse do imóvel descrito na inicial, mediante termo de 

depósito. Havendo resistência por parte do requerido, determino que se 

cumpra o competente mandado de reintegração de posse, mediante força 

policial, oficiando-se ao Comandante da Polícia Militar desta Comarca, o 

qual deverá agir com o rigor necessário ao efetivo cumprimento desta 

ordem, e com as cautelas de estilo, prendendo em flagrante aquele que 

resistir. Cite-se o requerido para integrar a relação processual. Designo 

audiência de conciliação para o dia 29/08/2018, às 14:00 horas, a qual 

será realizada na sala 40 ou 48 do Fórum desta Comarca, devendo as 

partes a ela comparecer, sob pena da multa do art. 334, § 8º do novo CPC. 

Determino ao Sr. Conciliador que observe o disposto no art. 334, § 2º do 

CPC, podendo realizar mais de uma sessão de conciliação ou mediação, 

conforme o caso, dentro do prazo de dois meses após a realização da 

primeira sessão. Ocorrendo a (s) audiência (s) de tentativa de conciliação 

ou mediação e não havendo acordo, os réus deverão contestar a ação no 

prazo do art. 335, I do CPC. Observe-se o disposto no artigo 334, §§ 8º, 9º 

e 10º, todos do CPC, constando do mandado as respectivas advertências 

legais. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010730-35.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO OAB - MT0017528A 

(ADVOGADO)

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP5835-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR MARTINS DA SILVA - ME (DEPRECADO)

 

Reiterar a intimação a advogada do autor DR.ª MARIA LUCILIA GOMES e 

ou Dr. THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO para que no prazo de 

cinco (05) dias, efetue o depósito das diligências complementares 

solicitadas pelo Oficial de Justiça conforme ID 10144660, a fim de 

proceder o cumprimento do mandado de citação, no valor de R$ 1.248,00 

ou seja 320 Kms rodados, 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 ao 

oficial de justiça, em conformidade com o Provimento 7/2017 - CGJ, SOB 

PENA DE PROTESTO e, após devolução da deprecata a comarca de 

origem.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000352-83.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

REI PARTS DISTRIBUIDORA DE PECAS E MOTORES EIRELI - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA MACIEL ESCOBAR OAB - MT0016695A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000352-83.2018.8.11.0015 Parte Autora: REQUERENTE: 

REI PARTS DISTRIBUIDORA DE PECAS E MOTORES EIRELI - EPP Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos, etc. Trata-se de ação 

declaratória de extinção de débito c/c pedido liminar de antecipação de 

tutela de evidência que Rei Parts Distribuidora de Peças e Motores Ltda 

move contra o Banco do Brasil S.A. Aduz a autora que em 25.10.2006 

firmou com o requerido a Cédula de Crédito Bancário nº 20/01346-9, cujo 

vencimento da última parcela se deu em 25/10/2011, com garantia 

hipotecária de três imóveis. Esclarece que o valor da operação foi de R$ 

179.270,23 e que o título não foi pago e nem executado. Afirma que os 

três imóveis dados em garantia possuem valor muito superior à dívida, eis 

que foram avaliados em R$ 10.900.000,00 (dez milhões e novecentos mil 

reais), razão pela qual “requer liminarmente, seja liberada a garantia 

descrita como R6/966, gravada na matrícula área de terra 1.353 há no 

município de Cláudia-MT até decisão final da lide, de maneira que, não 

sendo reconhecida a prescrição, ou caso não seja esse o entendimento 

de Vossa Excelência, a Cédula de Crédito Bancária em discussão 

continuará com a garantia descrita na matrícula 932 e 972 da comarca de 

Sinop-MT, tudo conforme documentos em anexo”. Fundamenta sua 

pretensão no art. 311, II, IV e parágrafo único do CPC. É o relato do 

necessário. DECIDO. Dispõe o art. 311 do CPC que “a tutela da evidência 

será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano 

ou de risco ao resultado útil do processo, quando: (...) II - as alegações de 

fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese 

firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; (...) 

IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos 

fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova 

capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos 

incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente”. Muito embora as 

alegações de fato concernentes à tese da autora possam ser 

comprovadas apenas documentalmente, a verdade é que ela não logrou 

êxito em demonstrar a existência de “tese firmada em julgamento de casos 

repetitivos ou em súmula vinculante”, não preenchendo os requisitos 

exigidos pelo inciso II do art. 311 do CPC. Pelo exposto, e considerando 

que o disposto no inciso IV do art. 311 só é aplicado após o contraditório, 

indefiro o pedido de tutela de evidência. Considerando que a Autora 

manifestou não ter interesse na realização da audiência de 

conciliação/mediação, determino a citação do Réu para integrar a relação 

processual, intimando-o 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 o Réu advertido 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

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001137-79.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. F. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA OAB - MT9948/A (ADVOGADO)

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

P. B. D. M. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados de 

Intimação, Citação, Notificação Certifico que em cumprimento ao r. 

mandado de ID 12022835, extraído dos presentes autos, DEIXEI DE 

PROCEDER A APREENSÃO do bem descrito no mandado em razão de não 

ter encontrado o N.º 1130, na Rua das Hortências.Diante disso devolvo o 

r. mandado em cartório. Dou fé. SINOP/MT, 6 de março de 2018. 

FRANCISCO TONINATO Oficial de Justiça

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006742-06.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIVAL JOSE BETINELLI OAB - PR74635 (ADVOGADO)

DANILO KUTIANSKI DE SOUZA OAB - PR73756 (ADVOGADO)

PAULO VICTOR KRUTSCH SOLETTI OAB - PR0058676A (ADVOGADO)

JARBAS CASTILHOS DA SILVA OAB - PR64833 (ADVOGADO)

ELCIO LUIS WECKERLIM FERNANDES OAB - PR17964 (ADVOGADO)

EVERTON DIEGO GIESSLER OAB - PR0074627A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEI JOSE CIONI (EXECUTADO)

 

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, em cumprimento ao 

mandado, expedido pelo(a) MM(a). Juiz(a) de Direito da Terceira Vara 

Cível da Comarca de Sinop - MT, que me dirigi ao endereço declinado, sito 

a Av. das Figueiras, nº. 1981, Prédio Porto Seguro, Bairro Centro, sede do 

município de Sinop MT e ai estando não logrei êxito de realizar a citação 

determinada. No local, a recepcionista informou que o Sr. Vanderlei José 

Cioni não se encontrava. Na terceira diligência, ela informando que não 

havia ninguém na casa, insisti para pessoalmente tocar a campainha do 

apartamento nr. 202, porém ninguém atendeu. A recepcionista afirmou 

ainda, que o carro na estando na garagem, na vaga do morador, é porque 

ele efetivamente não se encontra. Não foi possível fazer a citação por 

hora certa, porque para isto, deveria haver indicios de ocultação ou que 

pelo menos um familiar estivesse presente para receber a citação. Tendo 

em vista exigência, de devolução imediata, da central de distribuição de 

mandados, não será possível continar tentando citar o Sr. Vanderlei José 

Cioni. Diante do exposto, devolvo o mandado a cartório para os devidos 

fins. O referido é verdade SINOP/MT, 19 de abril de 2018. PLINIO 

MENDONCA Oficial de Justiça SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE SINOP E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 

3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78000-000 - TELEFONE: (66) 

30253800

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001675-60.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

B. A. D. C. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

V. D. S. (REQUERIDO)
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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 Jardim terra Rica, 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: 1007403-82.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSEANY BARROS DE LIMA OAB - MT0007959A (ADVOGADO)

GILBERTO RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0010028A 

(ADVOGADO)

MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS OAB - MT0009454A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAMARIS MACHADO MELO (EXECUTADO)

MARIA GABRIELA MELO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados de 

Intimação, Citação, Notificação Certifico em cumprimento ao presente 

mandado, que diligenciei por três vezes ao endereço na Rua dos Cactos, 

nº 478, Jardim Paraíso II, nesta cidade de Sinop/MT, sendo que todas as 

vezes encontrei a casa fechada, bati palmas por alguns minutos, mas 

ninguém atendeu , sendo que da segunda vez DEIXEI RECADO no portão 

com o número do telefone celular desta oficiala para que a requerida Maria 

Gabriela Melo entrasse em contato, caso fosse a moradora do local, mas 

ninguém entrou em contato até a presente data e também não encontrei 

nenhum vizinho para pedir informações sobre a requerida. Assim, pelos 

motivos expostos, DEIXEI de CITAR a requerida MARIA GABRIELA MELO, e 

devolvo o presente mandado em Cartório para as providências de praxe. 

Dou fé. SINOP/MT, 16 de março de 2018. NORANEY JOAQUIM DE SOUSA 

Oficial de Justiça

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009860-87.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIELE RUANA ROCHA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados de 

Intimação, Citação, Notificação Certifico que compareci ao endereço 

constante no mandado e deixei de proceder a CITAÇÃO da Sra. 

FRANCIELE RUANA ROCHA DOS SANTOS em virtude da mesma não 

residir mais no mencionado endereço. No local reside o Sr. JOEL NUNES 

DE FRANÇA. O referido é verdade e dou fé. SINOP/MT, 19 de março de 

2018. RICARDO BARSAND PINHEIRO Oficial de Justiça

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007543-19.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

O. F. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRASSETTO GOES OAB - SC33416 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

W. D. S. O. (REQUERIDO)

 

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, em cumprimento ao 

mandado, expedido pelo(a) MM(a). Juiz(a) de Direito da Terceira Vara 

Cível da Comarca de Sinop - MT, que me dirigi ao endereço declinado, sito 

a Rua das Avencas, nº. 2022, sede do município de Sinop MT e ai estando 

não logrei êxito de realizar a busca, apreensão e citação determinada. No 

local, onde diligenciei diversas vezes, não observei o veículo Chevrolet 

Corsa Hatch Joy, placa AOG 0796. No endereço, existe um escritório 

Despachante, onde o Sr. Gilmar afirmou não conhecer Wellyngton dos 

Santos Oliveira. Diante do exposto, devolvo o mandado a cartório para os 

devidos fins. O referido é verdade SINOP/MT, 19 de abril de 2018. PLINIO 

MENDONCA Oficial de Justiça SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE SINOP E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 

3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78000-000 - TELEFONE: (66) 

30253800

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 215912 Nr: 15593-56.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP - 

HOSPITAL SANTO ANTONIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEREIRA, KASTNER E FERREIRA LTDA ME, 

RICARDO JOSE PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILCENO CALEFFI - 

OAB:19010/MT, GIOVANNA DE FREITAS SARTORI - OAB:19.753/O, 

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - OAB:11543-B/MT, RAFAEL 

BARION DE PAULA - OAB:11063-B/MT, RODRIGO DE FREITAS SARTORI 

- OAB:15884/MT, WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:MT/4.284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 15593-56.2014

Vistos, etc...

Proceda-se a inclusão dos nomes dos devedores no SERASA através do 

sistema SERASAJUD.

Após, intime-se a 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 da Exequente, consignando as mesmas advertências.

 Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 196436 Nr: 18179-03.2013.811.0015

 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: DELCIR CORREIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LUIS DAL PRÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13433-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAILA ALETÉA ZANATTA 

CASSIANO OURIVES (DEFENSORA PÚBLICA) - OAB:

 Processo nº 18179-03.2013

Vistos, etc...

Intime-se o executado para que cumpra a sentença proferida nestes 

autos, fls. 69/70, na forma como requerida às fls. 73, sob pena de 

aplicação da multa de 10% sobre o valor da condenação e mais 

honorários advocatícios em 10%, ficando ciente que findo o prazo sem 

pagamento inicia-se automaticamente o prazo de 15 dias para o 

oferecimento de impugnação, conforme art. 525 do CPC.

 Com ou sem pagamento, façam-me os autos cls. para deliberação.

 Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 273907 Nr: 12340-89.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEGIER MADEIRAS LTDA, CESLAU ERVINO 

MEGIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO 

- OAB:OAB/MS 15.890, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:6171, 

SIMONE DOS SANTOS GARCIA DA COSTA - OAB:326.996/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 12340-89.2016

Vistos, etc...

Proceda-se com a busca de bens em nome dos Executados, através do 

sistema RENAJUD e RENAJUD.

Com as respectivas respostas, intime-se o Exequente para que, no prazo 

de 10 dias, requeira o que entender de direito, sob pena de extinção, e 

não havendo manifestação, intime-se pessoalmente o representante legal 

do exequente, consignando as mesmas advertências.

 Com ou sem manifestação, façam-me os autos conclusos para 

deliberação.

Intime-se.

Cumpra-se.

 CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 173546 Nr: 8761-75.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA MARIA BORDINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELPÍDIO MORETTI ESTEVAM - 

OAB:MT/4.877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON ADORNO TORNAVOI 

- OAB:4729-A/MT

 Processo nº 8761-75.2012

Vistos, etc...

Expeça-se o competente alvará de levantamento da importância 

depositada nestes autos, conforme requerido às fls. 92/94.

Após, intime-se o executado para que proceda ao pagamento do débito 

remanescente, fls. 92/94, 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 o Exequente para que requeira o que entender de 

direito no prazo de cinco dias, sob pena de arquivamento.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 177136 Nr: 12915-39.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEREALISTA ALVORADA LTDA., ILO OSCAR 

SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL DE FREITAS PICCININI 

- OAB:15664/MT, GILCENO CALEFFI - OAB:19.010, GIOVANNA DE 

FREITAS SARTORI - OAB:19.753/O, LILIANE ANDREA DO AMARAL DE 

PAULA - OAB:11543-B/MT, RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063-B/MT, RODRIGO DE FREITAS SARTORI - OAB:15884/MT

 Processo nº 12915-39.2012

Vistos, etc...

Nos termos do art. 470 do CPC, homologo os quesitos apresentados pelas 

partes.

Cumpra-se a decisão de fls. 137/138.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 174750 Nr: 10247-95.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILSON DALMOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINOP AGRICOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ULISSES DUARTE JÚNIOR - 

OAB:MT/7.459-A, VANDERLEI NEZZI - OAB:8452/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 10247-95.2012

Vistos, etc...

Em consulta aos sistemas de informação disponíveis ao Poder Judiciário, 

verifico que a executada não possui bens passiveis de penhora.

Pelo que se depreende das diversas tentativas infrutíferas de penhora 

online e buscas de bens, o feito tramita há mais de seis anos sem a 

localização de bens da devedora, razão pela qual, com fundamento no art. 

921, III do CPC, suspendo a execução e a prescrição pelo prazo de um 

ano.

Findo o prazo fixado acima, e não havendo manifestação, iniciar-se-á a 

correr o prazo de prescrição intercorrente, devendo os autos serem 

arquivados, até que o interessado se manifeste pelo prosseguimento do 

feito ou a executada requeira o reconhecimento da prescrição 

intercorrente (art. 921 e §§ do NCPC).

Havendo requerimento, expeça-se o competente alvará de levantamento 

da importância penhorada nestes autos, intimando-se pessoalmente o 

Exequente.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 202158 Nr: 4629-04.2014.811.0015

 AÇÃO: Interpelação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LESSANDRO ANDREI SCHIMIDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIENE FERREIRA FERREIRA - 

OAB:MT-25340/O, DIEGO LUIS DA SILVA - OAB:16.561-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4629-04.2014

Vistos etc...

Proceda a busca de endereço do Requerido através dos sistemas de 

informação disponíveis ao Poder Judiciário.

Após, cumpra-se o despacho inicial nos endereços onde ainda não tenha 

havido diligências.

Caso a diligência supra reste infrutífera, defiro o pedido de intimação por 

edital, conforme requerido às fls. 56, este pelo prazo de 20 dias, nos 

termos do despacho inicial.

Efetivada a interpelação, e decorrido o prazo de 48 horas, o que deverá 

ser certificado, entreguem-se os autos ao requerente, observando as 

formalidades legais.

 Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 119279 Nr: 11578-20.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVAN AURI BERTONCELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO MOREIRA CORREIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVAN AURI BERTONCELLO - 

OAB:16.688/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 11578-20.2009

Vistos, etc...
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Proceda-se a inclusão do nome do devedor no SERASA através do 

sistema SERASAJUD.

Após, intime-se o Exequente para que dê prosseguimento ao feito, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de cinco dias, sob pena de 

arquivamento.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 228915 Nr: 4978-70.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO DE CARVALHO MILAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IEDA MARA SOARES DA SILVA - 

OAB:18.131-MT, VÊNUS MARA SOARES DA SILVA - OAB:8677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4978-70.2015

Vistos etc...

Defiro o pedido de fls. 82/83, e consequentemente determino a retificação 

do termo de penhora de fls. 77.

No mais, cumpra-se a decisão de fls. 73.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 202139 Nr: 4610-95.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB BANCO DE INVESTIMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIA DA SILVA RODRIGUES, EDSON 

MARCOS MELOZZI, GLEICE MATOS MARONEZZI, ANGELO CARLOS 

MARONEZZI, JOSÉ MARONEZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:MT/4.284, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:4.617-MT

 Processo nº 4610-95.2014

Vistos, etc...

Considerando o disposto no art. 841, § 1º do CPC, defiro o pedido de fls. 

456.

Oficie-se ao Juízo Deprecado solicitando-lhe informações, no prazo de 10 

dias, sobre o cumprimento da deprecata.

 Expeça-se o necessário.

 Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 165723 Nr: 538-36.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA, CAROLINA DEPINÉ 

DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS DE OLIVEIRA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA DEPINÉ DE OLIVEIRA - 

OAB:MT - 14.125, SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - OAB:MT - 

6280/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS JOSÉ FRANCO 

BERNARDES - OAB:8247-B/MT, RICARDO LUIZ HUCK - OAB:5651/MT

 Processo nº 538-36.2012

Vistos, etc...

Expeça-se o competente alvará de levantamento da importância 

penhorada nestes autos, conforme requerido às fls. 154.

Considerando que o executado Carlos de Oliveira Dias quitou 

integralmente a dívida, julgo extinta a fase de execução de sentença, nos 

moldes do art. 924, II do CPC.

Custas, conforme sentença de fls. 86/104.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas legais.

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.: 128062 Nr: 7277-93.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR GOULART DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO DAS ESC. SUPERIORES DE CUIABÁ - 

UNIC DE SINOP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: XÊNIA M. ARTMANN GUERRA - 

OAB:MT/13.697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3213/MT, DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - OAB:6199/MT

 Processo nº 7277-93.2010

Vistos, etc...

Intime-se o Exequente para que no prazo de 15 dias se manifeste sobre a 

impugnação ao cumprimento de sentença de fls. 561/564.

Com ou sem a manifestação do Exequente, cls. para decisão.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 240628 Nr: 12391-37.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO BENJAMIM DAS NEVES NORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO SEGURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:OAB/MT 14.969

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 12391-37.2015

Vistos etc...

Proceda a busca de endereço do Executado através dos sistemas de 

informação disponíveis ao Poder Judiciário.

Após, cumpra-se a decisão fls. 28, nos endereços onde ainda não tenha 

havido diligências.

Restando infrutífera a diligência supra, 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 Exequente, consignando as mesmas 

advertências.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO.

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 164800 Nr: 12746-86.2011.811.0015

 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): VSP COMÉRCIO DE VEICULOS LTDA, VOLNEI 

SABINI PINTO, CARLOS DE ALMEIDA, CAROLINE LIMA DELLA MEA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 16691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA BARBOSA GARCIA - 

DEFENSORA PÚBLICA MT - OAB:

 Processo nº 12746-86.2011
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Vistos, etc...

Proceda-se com a busca de bens em nome dos Executados, através do 

sistema RENAJUD e RENAJUD.

Com as respectivas respostas, intime-se o Exequente para que, no prazo 

de 10 dias, requeira o que entender de direito, sob pena de extinção, e 

não havendo manifestação, intime-se pessoalmente o representante legal 

do exequente, consignando as mesmas advertências.

 Com ou sem manifestação, façam-me os autos conclusos para 

deliberação.

Intime-se.

Cumpra-se.

 CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 83460 Nr: 910-58.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCE ALVES MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS SANTOS DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAYTON OUVERNEI - 

OAB:13051/MT, FLAVIO DE PINHO MASIERO - OAB:MT/13.967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 41/2007

Vistos, etc.

Oficie-se aos Cartórios de Registro de Imóveis de Porto dos Gaúchos e de 

Sinop, solicitando-lhes que informem a eventual existência de imóveis 

registrados em nome do executado, consignando o prazo de cinco dias 

para a resposta.

Havendo bens em nome do devedor, intime-se a exequente para que se 

manifeste em cinco dias, sob pena de extinção, e quedando-se inerte, 

intime-se pessoalmente a exequente, consignando a mesma advertência.

Inexistindo imóveis em nome do devedor, considerando que o feito tramita 

há mais de onze anos sem a localização de bens do devedor, com 

fundamento no art. 921, III do novo CPC, suspendo a execução e a 

prescrição pelo prazo de um ano.

Findo o prazo fixado acima, e não havendo manifestação, iniciar-se-á a 

correr o prazo de prescrição intercorrente, devendo os autos serem 

arquivados, até que o interessado se manifeste pelo prosseguimento do 

feito ou o executado requeira o reconhecimento da prescrição 

intercorrente (art. 921 e §§ do NCPC).

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

4ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007171-36.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO MARTIN PAES DE BARROS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1007171-36.2018.8.11.0015 Intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao 

recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da 

inicial. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007475-35.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA KATRINE DOURADO DE BARROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALISSON MAKE FERNANDES RAMOS OAB - MT23316/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELVIS EDUARDO SAMPAIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1007475-35.2018.8.11.0015 Verifico que a requerente 

pugna pela concessão da gratuidade da justiça, benefício este que é 

destinado aos hipossuficientes, que não têm condições de pagar as 

custas do processo sem comprometer o seu sustento. Assim, ante a 

ausência de elementos que autorizem o acolhimento do pedido e em 

conformidade com o disposto no artigo 99, §2º, do CPC/2015, deve a 

requerente comprovar que não possui condições de efetuar o pagamento 

das custas/despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. 

Nesse sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO — PEDIDO DE ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA — INDEFERIMENTO — HIPOSSUFICIÊNCIA — AUSÊNCIA DE 

PROVA — FIXAÇÃO DE PRAZO PARA COMPROVAÇÃO — 

NECESSIDADE. Deve-se, antes do indeferimento do pedido de assistência 

judiciária, facultar à parte ministrar prova de que não está em condições 

de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem 

prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Recurso provido em parte". 

(AI 49835/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 17/06/2015). A propósito: 

“APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – DECLARAÇÃO DE 

HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA – GRATUIDADE INDEFERIDA – MÁ-FÉ NÃO 

DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. 

A assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente 

desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para 

promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente 

comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos 

nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. A má-fé no pedido de 

obtenção do benefício de assistência judiciária depende de efetiva 

comprovação.” (TJ/MT, Ap 165773/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 

16/06/2015). À vista do exposto, intime-se a requerente para, no prazo de 

15 (quinze) dias, emendar a inicial, comprovando a hipossuficiência, 

apresentando aos autos o comprovante de rendimentos, sob pena de 

indeferimento da gratuidade. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007490-04.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CESAR BASSAN VASQUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1007490-04.2018.8.11.0015 Intime-se a parte autora 

para emendar a inicial, adequando o valor da causa, que deve 

corresponder à totalidade das parcelas vencidas e vincendas, conforme 

planilha de ID nº 14406840, bem como a comprovar o recolhimento das 

custas e taxas judiciais, observando o real valor da causa, nos termos do 

artigo 292, inciso I, do CPC, sob pena de indeferimento da inicial. Em igual 

prazo, a parte requerente deve providenciar a notificação válida da parte 

requerida, observando o endereço constante do contrato de alienação 

fiduciária e, em caso negativo, providenciar o protesto do título, nos 

termos do artigo 2º, § 2º do Decreto-Lei nº 911/69, sob pena de 

indeferimento da inicial. A propósito: “AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO 

MONOCRATICA EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – 

NOTIFICAÇÃO INEFICAZ – MORA NÃO CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – ARTIGO 20, §4º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – 

PREQUESTIONAMENTO – PRESCINDÍVEL NA FASE RECURSAL – 
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RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A constituição do devedor em 

mora é pressuposto essencial à ação de busca e apreensão, a 

inexistência de sua notificação ou a realização de protesto com 

notificação por edital, sem que sejam esgotados outros meios pessoais de 

ciência ao devedor, não perfectibiliza a mora deste. Nas causas que não 

houver condenação, os honorários serão fixados mediante apreciação 

equitativa do juiz (20, §4º do CPC), atendidas as normas das alíneas a, b e 

c do §3º do artigo 20 do CPC. Prescindível se faz a citação pelo Órgão 

Colegiado, em sede recursal, dos dispositivos utilizados com fins de 

prequestionamento. Inexistentes argumentos capazes de infirmar a 

decisão agravada, impõe-se a sua manutenção. (AgR 55249/2015, DESA. 

CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 03/06/2015, Publicado no DJE 11/06/2015). Intime-se.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 83688 Nr: 1140-03.2007.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO CARLOS PEREIRA DA SILVA - ME, ANTÔNIO 

CARLOS PEREIRA DA SILVA, ELIZABETH CANA VERDE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAIMUNDO NETO SILVA - 

OAB:8831/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO JOSÉ GONÇALVES 

- OAB:OAB/PR 34731, MIDSAN MENA SANTOS - OAB:OAB/SP 82453, 

OSVALDO LUIS GROSSI DIAS - OAB:OAB/SP 67.055-A

 Verifico que a parte devedora foi devidamente citada para o cumprimento 

da obrigação (fls. 306), entretanto quedou-se inerte, conforme certificado 

às fls. 309. Destarte, cabível a penhora de ativos financeiros, uma vez 

que o artigo 835 do CPC estabelece a preferência do dinheiro na ordem de 

constrição, por meio da penhora ”on line”, conforme dispõe o art. 853 do 

CPC, e consoante regulamentação do respectivo procedimento eletrônico 

pela Corregedoria Geral da Justiça deste Estado. A propósito: (...) Assim, 

DEFIRO o pedido de penhora de ativos financeiros (fls. 310/311) em nome 

da parte executada, por meio do CNPJ nº 01.701.201/0001-89, o qual 

consta do contrato firmado entre as partes (fls. 12/31) e da procuração 

(fls. 09/11) , até o limite do crédito exequendo de R$ 28.678,90 (vinte e oito 

mil seiscentos e setenta e oito reais e noventa centavos), o que faço com 

fulcro no artigo 854 do CPC. Realizado o procedimento pelo Bacen e 

tornando-se indisponíveis os ativos financeiros, intime-se a parte 

executada na pessoa de seu advogado, ou não tendo, pessoalmente, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar que as quantias 

indisponíveis são impenhoráveis ou ainda remanesce indisponibilidade 

excessiva de ativos financeiros, nos termos do artigo 854, § 3º, incisos I e 

II do CPC. Não sendo encontrados numerários para penhora, voltem-me os 

autos conclusos para análise dos demais pedidos de fls. 311. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 117234 Nr: 9534-28.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAIR APARECIDO FENILLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY BARBOSA MARINHO 

FERREIRA - OAB:3596-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RICARDO CAVINA - 

OAB:9576-A/MT, REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA - OAB:9945/MT

 Código nº 117232

Verifico que foi penhorado e avaliado o bem imóvel objeto da matrícula nº 

19.514 do CRI de Colíder/MT (fls. 54 e 161/195). Ademais, o executado 

apresentou impugnação à penhora, sendo acolhida parcialmente, às fls. 

196/199, determinando a retificação do termo de penhora para constar a 

restrição de apenas 80% (oitenta por cento) do bem. Às fls. 204/205, foi 

elaborado o termo de retificação da penhora.

Intimadas as partes a se manifestarem acerca da avaliação, a exequente 

manifestou concordância e o executado permaneceu inerte (fls. 202 e 

206). Em seguida, foi determinada a expedição de Carta Precatória à 

Comarca de Itaúba/MT para a realização da venda judicial do bem, tendo a 

Sra. Gestora Judicial certificado que deixou de expedir a Carta Precatória 

uma vez que a retificação da penhora ocorreu após a avaliação (fls. 227).

DECIDO:

Ante o acolhimento parcial da impugnação à penhora apresentada pelo 

executado, com a retificação do termo de penhora, passando a constar a 

restrição de apenas 80% do imóvel objeto da matrícula nº 19.514 do CRI 

de Colíder, necessária a avaliação do imóvel na proporção do bem 

penhorado.

Desse modo, expeça-se Carta Precatória para a Comarca de Itaúba para a 

realização da avaliação e venda judicial da fração de 80% (oitenta por 

cento) do bem imóvel penhorado, pertencente ao executado.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 83688 Nr: 1140-03.2007.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO CARLOS PEREIRA DA SILVA - ME, ANTÔNIO 

CARLOS PEREIRA DA SILVA, ELIZABETH CANA VERDE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAIMUNDO NETO SILVA - 

OAB:8831/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO JOSÉ GONÇALVES 

- OAB:OAB/PR 34731, MIDSAN MENA SANTOS - OAB:OAB/SP 82453, 

OSVALDO LUIS GROSSI DIAS - OAB:OAB/SP 67.055-A

 Código n.º 83688

Tendo em vista o detalhamento de ordem judicial de bloqueio de valores 

através do sistema BACENJUD, dando conta de que foram localizados 

ativos financeiros, bem como considerando o disposto no artigo 854, §§ 2º 

e 3º, do CPC/2015 (Lei nº 13.105/2015), intime-se a parte executada, na 

pessoa de seu advogado ou, se não o tiver, pessoalmente, da 

indisponibilidade dos ativos financeiros efetuada em 14/03/2018, no valor 

de R$ 28.678,90 (vinte e oito mil, seiscentos e setenta e oito reais e 

noventa centavos).

A parte executada poderá se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos do § 3º, do artigo 854, do NCPC, ficando ciente de que, não 

havendo manifestação, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, 

transferindo-se os valores para a conta única do TJ/MT, vinculada aos 

autos (§ 5º, art. 854, NCPC).

Após, intime-se a parte exequente para se manifestar em 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção da ação.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 127825 Nr: 7039-74.2010.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADERALDO SOARES DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Denoto que, apesar de citado na fase de conhecimento, o executado não 

se manifestou nos autos (fls. 25 e 27), razão pela qual foi decretada sua 

revelia às fls. 28.

Desta maneira, às fls. 56/58, o requerente pugnou pelo prosseguimento do 

feito com o cumprimento de sentença sem a intimação do requerido, haja 

vista que os prazos contra este devem correr independentemente de sua 

intimação, nos termos do art. 346, do CPC.

Apesar disso, o art. 513, §2º, II, do CPC dispõe que o devedor, no caso de 

não possuir procurador constituído nos autos, deverá ser intimado para 

cumprir a sentença através de carta com aviso de recebimento. Nesse 

sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - RÉU 

REVEL - AUSÊNCIA DE PROCURADOR CONSTITUÍDO - INTIMAÇÃO 

PESSOAL - NECESSIDADE - ART. 513, § 2º, II DO CPC/15 - RECURSO 

DESPROVIDO. O art. 513, § 2º, II do CPC/15 dispõe acerca da necessidade 

de intimação pessoal do devedor que não tiver procurador constituído nos 

autos para o cumprimento da sentença. Recurso desprovido.” (TJ-MG - AI: 

10702120418562001 MG, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 

24/10/2017, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 
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31/10/2017).

Assim, indefiro o pedido de fls. 56/58, determinando o regular 

prosseguimento do feito com o cumprimento de sentença. Anote-se na 

D.R.A.

Intime-se o executado, por carta com aviso de recebimento (art. 513, §2º, 

II do CPC), para, no prazo de 15 (quinze) dias, cumprir a obrigação, 

providenciando a transferência do veículo objeto da ação, conforme 

determinado na sentença de fls. 35/38; bem como, efetuando o pagamento 

dos honorários advocatícios arbitrados na referida sentença, sob pena de 

ser acrescida ao débito a multa de 10%, prevista no art. 523, do CPC, bem 

como honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor do débito.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 232539 Nr: 7165-51.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONAS JOEL RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÉSSICA ALINE CAMILO SCHORR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO AMÉRICO VIEIRA - 

OAB:8726/MT, LEDOCIR ANHOLETO - OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OVÍDIO ILTOL ARALDI - 

OAB:MT / 7.974-B

 Tendo em vista que é de conhecimento publico que o Dr. Ovídio Iltol Araldi 

faleceu no dia 17/05/2017, intimem-se os executados, pessoalmente, para 

constituir novo procurador, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

prosseguimento do feito à sua revelia, nos termos do art. 313, §3º.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 92481 Nr: 9814-67.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RECH TRATORES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR ASTRISSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALMEIDA DA SILVA - 

OAB:5952/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDEMIR NARDIN - 

OAB:9511-MT

 Intime-se a parte autora para regularizar a representação processual, no 

prazo de 10 (dez) dias, juntando aos autos instrumento procuratório que 

outorgue poderes para transigir ao peticionário de fls. 137/139 (Dr. 

Jaderson Silva Bento), sob pena de não homologação do acordo.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 80435 Nr: 8725-43.2006.811.0015

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE VALDIR SANTO ANDRELINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PISSINATI PRODUTOS VETERINÁRIOS E 

AGROPECUÁRIOS LTDA, MARCOS PISSINATI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO GRASSI 

REALI - OAB:MT-8838-B, YARA A. CORRÊA REALI - OAB:7587-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO PAULO AVANSINI 

CARNELOS - OAB:MT 10.924

 Verifico que o Dr. Eduardo Marques Chagas não possui procuração 

juntada aos autos, entretanto substabeleceu poderes ao Dr. Thales 

Demarchi da Silva (fls. 200), para que este assinasse o aditamento do 

acordo em nome dos executados.

Desta forma, intimem-se os executados para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

juntarem procuração que outorgue poderes específicos para transigir ao 

Dr. Eduardo Demarchi da Silva, sob pena da não homologação do 

aditamento do acordo.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 98147 Nr: 5167-92.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA TEREZINHA BANTLE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS ALVES DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:MT / 9.231-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMIA ROBERTA DA SILVA 

PRADELA - OAB:MT/14.598-B

 Verifico que às fls. 109 foi determinada a intimação de Domingos Alves de 

Carvalho, na qualidade de terceiro adquirente do imóvel matrícula nº 

21.261 para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar quanto a 

alegação de fraude à execução de fls. 105/106; bem como, para, 

querendo, opor embargos de terceiro na forma do art. 792, §4º, do CPC.

Ocorre que, na referida decisão houve um erro material, uma vez que 

Domingos Alves de Carvalho figura como executado nos autos e não 

como terceiro conforme exposto às fls. 109.

Assim, tendo em vista o erro material acima exposto, procedo à correção 

da decisão de fls. 109, nos seguintes termos: “Ademais, intime-se o 

terceiro adquirente, indicado na matrícula imobiliária de fls. 105/106 (Elvio 

Fernando Pelissa), acerca da alegação de fraude, o qual poderá opor 

embargos de terceiro, no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do art. 792, 

§4º, do CPC.”.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 233533 Nr: 7801-17.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÉLIA MARIA BRUSTOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO EDEMAR AMARAL, BR RECAPADORA 

DE PNEUS LTDA - ME, HDI SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLAS DAIANE MARIA 

AUGUSTO - OAB:18324/O, IBRAHIN CARDOSO - OAB:MT/15.479, 

RAFAEL RODRIGO FEISTEL - OAB:10749-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE TAVARES - 

OAB:109367/RJ, BRUNA LUISA GERLACH GESUALDO - 

OAB:MT-17290/0, MARCELA REIS FRIZON - OAB:20221/O - MT, 

MARISTELA REIS FRIZON - OAB:13535/MT

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ intimo os 

ADVOGADOS DAS PARTES, para em quinze dias , apresentar 

contrarrazões ao recurso de Apelação de fls. 235/246 interposto pela 

parte requerente ADÉLIA MARIA BRUSTOLIN CORDEIRO, e ao Recurso de 

Apelação de fls.248/259, interposto pela parte requerida BR 

RECAPADORA DE PNEUS LTDA-ME. .

Decisão

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007355-89.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BERTI PECAS E SERVICOS LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY DA SILVA BERGAMIM OAB - MT18696/O (ADVOGADO)

JADERSON SILVA BENTO OAB - MT0018153A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EZEQUIEL ANTONIO ZUCCO (RÉU)

EZEQUIEL ANTONIO ZUCCO - ME (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1007355-89.2018.8.11.0015 Cite-se a parte ré para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o débito, acrescido de 

honorários advocatícios de 5% sobre o valor da causa, ou apresente 

embargos, previstos no artigo 702 do Código de Processo Civil, sob pena 

de constituir-se de pleno direito o título executivo judicial. No mandado 

deverá constar que, caso haja cumprimento da obrigação, a parte ré 

ficará isenta do pagamento de custas processuais (artigo 701, § 1º, 

Código de Processo Civil). Conste ainda que, se não houver pagamento e 

nem forem oferecidos embargos no prazo legal, constituir-se-á de pleno 

direito o título executivo judicial, convertendo-se o mandado de citação em 

mandado executivo. Caso sejam apresentados embargos no prazo legal, 
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intime-se o autor para que ofereça resposta no prazo de 15 (quinze) dias, 

nos termos do art. 702, § 5º, do Código Processual Civil. Intime-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:

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 da informação 

constante do ID n.º 14444550, acerca da impossibilidade de cumprimento 

da ordem exarada na decisão anterior, com a devida lacração do 

estabelecimento comercial da falida e arrecadação de seus bens e 

documentos, DETERMINO a expedição do competente mandado de ordem 

de arrombamento, o qual deve ser cumprido pelo Oficial de Justiça, em 

caráter de urgencia, juntamente com o administrador judicial, lavrando auto 

circunstanciado. Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006513-12.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON JOSE GOBBI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELOISE ALVES PEREIRA OAB - MT0020461A (ADVOGADO)

JULIO APARECIDO DA SILVA OAB - MT0022094A (ADVOGADO)

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO OAB - MT0021479A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO DE JESUS BUFFON (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1006513-12.2018.8.11.0015 Cumpra-se o V. Acordão 

profer ido nos autos do Agravo de Ins t rumento n º 

1007698-33.2018.8.11.0000, o qual deferiu a antecipação da tutela ao 

requerente (ID nº 14442198), expedindo-se mandado de sequestro dos 

bens indicados na inicial. No mais, cite-se o executado, conforme 

determinado na decisão de ID nº 14038142. Intime-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1001011-92.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

D.R.F COMERCIAL AGRICOLA S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERONICA LAURA DE CAMPOS CONCEICAO OAB - MT7950/O 

(ADVOGADO)

ANTONIO FRANGE JUNIOR OAB - MT6218-O (ADVOGADO)

ROSANE SANTOS DA SILVA OAB - MT17087/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OUTROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANIA SANTOS DE SOUZA DORNELLES OAB - MT0013906A-B 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

MARCOS LEVI BERVIG OAB - MT0006312S (ADVOGADO)

MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS OAB - MG0056526A 

(ADVOGADO)

ITAU UNIBANCO S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

SANTOS NETO ADVOGADOS (TERCEIRO INTERESSADO)

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)
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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 Trata-se de pleito de 

recuperação judicial formulado por D.R.F. COMERCIAL AGRÍCOLA S/A em 

que, após a realização de perícia prévia (ID n.º 12270664/12270747), foi 

deferido o processamento da recuperação judicial, conforme decisão 

constante do ID n.º 12320612, nomeando-se administrador. Apresentado o 

plano de recuperação (Id n.º 13309081 usque n.º 13309127), houve 

objeção pelos credores Rotam do Brasil Agroquímica e Produtos Agrícolas 

Ltda, Marcos Luciano Kappes, Fábio Zuconelli, Marcelo Luiz Casarin, Elóy 

Balistieri, Adir Goubad, Celio Ricardo Goubad, Oilson Parizoto, Nava 

Parizotto & Simon Ltda e Ricardo Parizotto (Id n.º 13392480, 13717130, 

13717188, 13717250, 13717274, 13717297, 13717325, 13717367, 

13717364, 13717384). A relação de credores foi apresentada no Id n.º 

14122923. A administradora judicial se manifestou no Id n.º 14203206, 

informando que, em visita à sede da empresa, constatou que a mesma se 

encontra inativa, com número reduzido de funcionários e estoque 

incompatível com a atividade desempenhada. Ademais, afirmou que tomou 

conhecimento acerca da emissão de uma CPR por Dalton Cagnani, em 

favor da recuperanda, no importe de R$ 60.000.000,00 (sessenta 

milhões), com vencimento para 2020. Sustenta que o referido emitente é 

acionista da empresa DR Cagnani, que, a seu turno, é acionista da 

empresa em recuperação. Estende, pontuando que o aludido título 

possibilitou a emissão de Certificados de Recebíveis Agrícola – CRA, com 

o fito de capitalizar investidores. Afirma a recuperanda, ao inserir no 

Mercado de Capitais título representativo de seu crédito de 

R$60.000.000,00 (sessenta milhões), para lastrear a emissão de CRA’s 

pelas Securitizadoras ,a fim de atrair investidores, passa a se sujeitar às 

tipificações previstas na Lei que trata do mercado de valores mobiliários – 

Lei n.º 6385/76, mais especificamente ao disposto no artigo 27-C da 

referida legislação, o qual preconiza que “Art. 27-C. Realizar operações 

simuladas ou executar outras manobras fraudulentas destinadas a elevar, 

manter ou baixar a cotação, o preço ou o volume negociado de um valor 

mobiliário, com o fim de obter vantagem indevida ou lucro, para si ou para 

outrem, ou causar dano a terceiros.” Ademais, referiu que a recuperanda 

direcionou o recebimento de receitas para conta de terceiros, sem ao 

menos indicar nos autos tais valores para fins de contabilização, conduta 

esta que demonstra intenção de desvio de receita, sendo que o 

redirecionamento dos créditos não ocorreu devido a insistência dos 

pagantes, bem como diante da intervenção do administrador judicial. Diante 

desses fatos, aduziu que há fortes indícios da prática dos crimes 

previstos na legislação de regência, mais precisamente os constantes do 

artigo 168 e 173 da LRE, além do tipo elencado no artigo 27-C da Lei n.º 

6.835/76, acima transcrito. Assim, postulou pela convolação da 

recuperação judicial em falência, com fulcro nos artigos 73, parágrafo 

único c/c 94, III, “a” e “b”, da Lei n.º 11.101/2005. Instada a se manifestar 

(Id n.º 14216573), a empresa recuperanda sustentou que a CPR em 

questão foi emitida por Dalton Cagnini em favor da recuperanda somente 

para servir como um documento a mais para lastrear o CDCA, que seria 

subscrito peça Securitizadora emissora do CRA. Assevera que além da 

subscrição pelos investidores, os CRA’s oferecidos foram devidamente 

subscritos pela área técnica e jurídica da B3 S/A, que é uma Bolsa de 

Valores e Central de Registro, Liquidação e Custódia de Títulos Valores 

Mobiliários, bem como pela Vortx DTVM S/A, instituição financeira e agente 

fiduciária, além de ter sido registrada e supervisionada pela CVM – 

Comissão de Valores Mobiliários, razão pela qual, se houvesse fraude na 

negociação, esta não teria passado pelo crivo de tais empresas. No 

entanto, esclarece que a emissão dos CRA’s foi prejudicada, devido ao 

atraso do processo. No tocante ao recebimento de valores em conta de 

terceiros, justificou que, diante das diversas ações de execuções 

proposta face a empresa, poderia ocorrer o bloqueio -online nas suas 

contas bancária, o que agravaria a crise vivenciada, de modo que os 

representantes da empresa, impensadamente, solicitaram o pagamento 

dos valores devidos à empresa na conta de terceiros. Entretanto, após a 

orientação da administradora judicial, os depósitos ocorreram na conta de 

titularidade da recuperanda. Ademais, a recuperanda postulou pela 

convolação da recuperação judicial em falência, haja vista a ausência de 

fluxo de caixa necessário para desenvolver suas atividades, inobstante o 

esforço da empresa para superar a crise financeira, referindo, também, 

que não houve o cometimento de quaisquer crimes falimentares. É o breve 

relato. FUNDAMENTO E DECIDO: Inicialmente, cumpre anotar que o objetivo 

da recuperação judicial é propiciar meios de soerguimento à empresa, a 

fim de viabilizar a superação da crise econômica vivenciada, a 

manutenção da fonte produtora, dos empregos gerados e interesse dos 

credores, com o objetivo de estimular a atividade econômica e 

salvaguardar a função social da empresa. A aludida premissa se encontra 

positivada no artigo 47, da Lei n.º 11.101/2005, in verbis: “Art. 47. A 

recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de 

crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da 

fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos 

credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função 

social e o estímulo à atividade econômica.” In casu, após a realização de 

perícia contábil da empresa devedora, diante do preenchimento dos 

requisitos legais, elencados no rol do artigo 51 da Lei de regência, foi 

deferido o processamento de sua recuperação judicial. Todavia, sobreveio 

informação de que a empresa se encontra em estado pré-falencial, 

considerando a quantidade reduzida de funcionários e estoque limitado, 

insuficientes ao desempenho das atividades, conforme se extrai do 

parecer da administradora judicial (Id n.º 14203206) e da manifestação da 

recuperanda (Id n.º 14355224). Ademais, os documentos apresentados 
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pela administradora judicial demonstram indícios de atos que podem ser 

caracterizados como ilícitos penais, enquadrando-se na situação de 

simulação, notadamente diante da afirmação da própria recuperanda de 

que a CPR acima referida foi emitida com a finalidade de lastrear o CDCA, 

ou seja, não representou, de fato, a existência da operação a que se 

refere a cédula. As hipóteses de convolação da recuperação judicial em 

falência encontram respaldo legal no artigo 73 c/c 94, da Lei n.º 

11.101/2005, ipsis litteris: “Art. 73. O juiz decretará a falência durante o 

processo de recuperação judicial: I – por deliberação da assembléia-geral 

de credores, na forma do art. 42 desta Lei; II – pela não apresentação, 

pelo devedor, do plano de recuperação no prazo do art. 53 desta Lei; III – 

quando houver sido rejeitado o plano de recuperação, nos termos do § 4o 

do art. 56 desta Lei; IV – por descumprimento de qualquer obrigação 

assumida no plano de recuperação, na forma do § 1o do art. 61 desta Lei. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo não impede a decretação da 

falência por inadimplemento de obrigação não sujeita à recuperação 

judicial, nos termos dos incisos I ou II do caput do art. 94 desta Lei, ou por 

prática de ato previsto no inciso III do caput do art. 94 desta Lei. (...) Art. 

94. Será decretada a falência do devedor que: I – sem relevante razão de 

direito, não paga, no vencimento, obrigação líquida materializada em título 

ou títulos executivos protestados cuja soma ultrapasse o equivalente a 40 

(quarenta) salários-mínimos na data do pedido de falência; II – executado 

por qualquer quantia líquida, não paga, não deposita e não nomeia à 

penhora bens suficientes dentro do prazo legal; III – pratica qualquer dos 

seguintes atos, exceto se fizer parte de plano de recuperação judicial: a) 

procede à liquidação precipitada de seus ativos ou lança mão de meio 

ruinoso ou fraudulento para realizar pagamentos; b) realiza ou, por atos 

inequívocos, tenta realizar, com o objetivo de retardar pagamentos ou 

fraudar credores, negócio simulado ou alienação de parte ou da totalidade 

de seu ativo a terceiro, credor ou não; (...)”. Nota-se que a atual situação 

da empresa em recuperação judicial reflete um estado de insolvência 

crítico, notadamente diante da paralisação de suas atividades comerciais, 

devido à ausência de insumos necessários e capital de giro, consoante 

noticiado pela própria empresa. Nessa toada, o procedimento da 

recuperação judicial não está alcançando seu desiderato, haja vista que a 

empresa já não está mais honrando com a função social almejada, caindo 

por terra o fundamento primordial da preservação da empresa, motivo este 

que, por si só, é suficiente à convolação em falência, sobretudo com 

vistas a preservar o interesse dos credores. Por oportuno, trago à baila 

às lições de Fábio Ulhoa Coelho: “Nem toda falência é um mal. Algumas 

empresas, porque são tecnologicamente atrasadas, descapitalizadas ou 

possuem organização administrativa precária, devem mesmo ser 

encerradas. Para o bem da economia como um todo, os recursos – 

materiais, financeiros e humanos – empregados nessa atividade devem 

ser realocados para que tenham otimizada a capacidade de produzir 

riqueza. Assim, a recuperação da empresa não deve ser vista como um 

valor jurídico a ser buscado a qualquer custo. Pelo contrário, as más 

empresas devem falir para que as boas não se prejudiquem. Quando o 

aparato estatal é utilizado para garantir a permanência de empresas 

insolventes inviáveis, opera-se uma inversão inaceitável: o risco da 

atividade empresarial transfere-se do empresário para os seus 

credores.”. (Coelho, Fábio Ulhoa. Comentários à lei de falências e 

recuperação de empresas / Fábio Ulhoa Coelho.—12. ed. rev. atual. e 

ampl.—São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017). No mesmo sentido, 

o entendimento jurisprudencial pátrio vem admitindo a convolação do 

procedimento de recuperação em falência nos casos em que restar 

evidenciada a inviabilidade econômica da empresa, senão vejamos os 

seguintes arestos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. EMPRESA INATIVA POR OCASIÃO DO PEDIDO. DECRETAÇÃO 

DA FALÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. Trata-se de agravo de instrumento 

interposto contra a decisão em que restou determinada a convolação da 

recuperação judicial em falência. De acordo com o art. 48, caput, da Lei n. 

11.101/05, "poderá requerer recuperação judicial o devedor que, no 

momento do pedido, exerça regularmente suas atividades há mais de 2 

(dois) anos". In casu, em que pese num primeiro momento o Juízo de 

origem tenha deferido o pedido, restou constatado pelo administrador 

judicial que, em verdade, a empresa recuperanda se encontrava inativa, o 

que se denota, inclusive, por estar com o fornecimento de energia elétrica 

desativado. A inatividade da empresa inviabiliza o cumprimento do plano 

de recuperação judicial e infringe o requisito temporal de dois anos de 

exercício regular da atividade, conduzindo inexoravelmente à decretação 

da quebra. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.” (TJ-RS - AI: 

70074704727 RS, Relator: Sylvio José Costa da Silva Tavares, Data de 

Julgamento: 22/02/2018, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 26/02/2018) “RECUPERAÇÃO JUDICIAL CONVOLADA EM 

FALÊNCIA. Decisão mantida. Atividade empresarial que apenas declinou 

após o ajuizamento do pedido de recuperação judicial. Reintegração de 

posse do imóvel que servia ao estabelecimento da agravante. Alegação, 

sem provas, de que a agravante estaria procurando outro ponto 

comercial. Inviabilidade da empresa. Decisão mantida.” (TJ-SP - AI: 

21721774820148260000 SP 2172177-48.2014.8.26.0000, Relator: Teixeira 

Leite, Data de Julgamento: 25/03/2015, 1ª Câmara Reservada de Direito 

Empresarial, Data de Publicação: 30/03/2015) “Agravo de Instrumento - 

Recuperação Judicial - Convolação em Falência. Notória a inviabilidade da 

recuperação, de manter-se a decisão da douta juíza de primeiro grau que 

julgou procedente o pedido de convolação da recuperação judicial em 

falência. Agravo desprovido.” (TJ-SP - AG: 994093182184 SP, Relator: 

Lino Machado, Data de Julgamento: 02/03/2010, Câmara Reservada à 

Falência e Recuperação, Data de Publicação: 19/03/2010) Cabe ressaltar 

que o ônus suportado pelos credores, em decorrência da recuperação 

judicial da empresa, só é legítimo caso a empresa possua condições de 

propiciar benefícios sociais decorrentes do exercício da atividade 

comercial. Assim, na hipótese de inexistência de renda, manutenção dos 

trabalhadores e circulação de riquezas, serviços e produtos, não cabe ao 

Poder Judiciário mantê-la em atividade, por meio da recuperação judicial. 

Ademais, cumpre registrar que, diante das informações prestadas pela 

administradora judicial, a devedora realizou operações de crédito 

referente à emissão de Cédula de Produto Rural e Certificado de 

Recebíveis do Agronegócio, que não condizem com sua atual situação 

econômica e, diante do elevado valor envolvido, podem atingir os credores 

de forma negativa, frisando-se, ainda, que tais operações sequer foram 

listadas no quadro contábil da empresa, fato este que gera dúvidas quanto 

a verossimilhança das informações prestadas pela recuperanda. Diante 

de tais ponderações, se revela imperiosa a convolação da empresa em 

recuperação judicial em falência, precipuamente com vistas a minimizar o 

prejuízo dos credores, considerando-se a inconteste inatividade da 

empresa e ausência de geração de receita, o que torna inviável seu 

soerguimento. À vista do exposto, hei por bem CONVOLAR a presente 

recuperação judicial em falência, razão pela qual, em analogia ao 

dispositivo legal constante dos artigos 73, parágrafo único, e 94, inciso III, 

alínea “a” e “b”, da Lei n.º 11.101/2005, decreto a FALÊNCIA da empresa 

D.R.F. COMERCIAL AGRÍCOLA S/A, inscrita no CNPJ n.º 

15.108.969/0001-58, que tem como acionistas/administradores Dalton 

Roberto Cagnini – CPF n.º 039.221.159-93 e Michel Gutnik Steinberg – CPF 

n.º 075.623.327-54. Em observância ao artigo 99, inciso II, da LRE, FIXO o 

termo legal da falência em 90 dias antes do pedido de recuperação judicial, 

estabelecendo-o na data de 16 de novembro de 2017. Mantenho como 

administradora judicial a empresa ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL 

LTDA, CNPJ 24.297.807/0001-04, representada pelo economista Luiz 

Alexandre Cristaldo, inscrito no Conselho Regional de Economia do Estado 

de Mato Grosso – Corecon n.º 1541/MT, com endereço na Avenida 

Historiador Rubens de Mendonça, n.º 2000, salas 104, 105 e 306, Edifício 

Centro Empresarial Cuiabá, que deverá ser intimado para, em 48 (quarenta 

e oito) horas, assinar, na sede deste juízo, o termo de compromisso (art. 

33, da LRE). Ademais, determino as seguintes providências: I) que a falida, 

por meio de seus administradores, no prazo de 48 horas, assinem o termo 

de comparecimento, nos moldes do art. 104, da LRE; tomem ciência da 

inabilitação empresarial disposta no art. 102, da LRE e das obrigações 

previstas no art. 104 da referida lei; entreguem ao administrador seus 

livros obrigatórios, bem como todos os bens, livros, papeis e documentos, 

relacionando os bens a serem arrecadados, inclusive aqueles em poder 

de terceiros; apresentem no prazo máximo de 05 (cinco) dias, relação 

nominal de credores, indicando endereço, importância, natureza e 

classificação dos respectivos créditos, se esta já não se encontrar nos 

autos, sob pena de desobediência (art. 99, III, da LRE); II) a administradora 

judicial, através de seu representante, deverá efetuar a imediata 

arrecadação dos bens, documentos e livros (artigo 110, da LRE), bem 

como a avaliação dos bens, separadamente ou em bloco, no local em que 

se encontrem (arts. 108 e 110, da LRE), para realização do ativo (arts. 

139 e 140, da LRE), ressaltando-se que ficarão eles sob sua guarda e 

responsabilidade (art. 108, § 1º, da LRE). III - determino a retirada dos 

administradores da empresa, ficando consignada a total impossibilidade de 

continuação das atividades da falida. Para evitar risco para a execução da 

etapa de arrecadação, deve a administradora judicial providenciar a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030631/7/2018 Página 353 de 442



lacração do local onde se encontrem os bens a serem arrecadados (art. 

109, da LRE), ficando, por ora, a administradora judicial como depositária. 

No tocante aos livros, deve a administradora judicial providenciar seu 

encerramento e guarda em local que indicar; IV) os credores terão o prazo 

de 15 dias para as habilitações de crédito (art. 99, IV). V) com espeque no 

artigo 99, inciso V, da LRE, ordeno a suspensão de todas as ações ou 

execuções contra a falida que ainda estiverem em andamento, 

ressalvadas as hipóteses previstas nos §§ 1º e 2º do art. 6º da mesma 

Lei; VI) fica proibida a prática de qualquer ato de disposição ou oneração 

de bens da falida, sem autorização judicial (art. 99, inciso VI, da LRE); VII) 

oficie-se a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso para o fim de 

proceder à anotação da convolação da recuperação judicial em falência 

no registro dos devedores, para que conste a expressão “FALIDA”, a data 

da decretação da falência e a inabilitação de que trata o art. 102 da Lei n. 

11.101/2005 (art. 99, inciso VIII, da LRE); VIII) promova-se a expedição de 

ofícios aos órgãos e repartições públicas e outras entidades (Detran, 

Receita Federal, Banco Central, Serviços de Registros de Imóveis) para 

que informem a existência de bens e direitos da falida (art. 99, X, da LRE); 

IX) com fulcro no art. 99, XI, da LRE, determino que a administradora 

judicial promova a lacração do estabelecimento, observando-se o disposto 

no art. 109, da LRE; X) a intimação do Ministério Público e a comunicação 

por carta registrada às Fazendas Públicas Federal e de todos os Estados 

e Municípios em que a devedora tiver estabelecimento, para que tomem 

conhecimento da decretação da falência (art. 99, XIII, da LRE); XI) 

EXPEÇA-SE EDITAL de publicação desta sentença, nos termos do 

disposto no parágrafo único, do artigo 99, da LRE, que deverá conter a 

íntegra da presente decisão, a lista dos credores e a advertência de que 

os credores terão o prazo de 15 dias para as habilitações de crédito (art. 

99, IV). XII) comunique-se, com cópia da presente decisão aos Egrégios 

Tribunais Regionais do Trabalho para que dê ciência aos Juízes do 

Trabalho, às Varas Cíveis desta Comarca e da Comarca da Capital, às 

Varas de Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso e ao Ministério 

Público do Trabalho. XIII) a administradora judicial deve providenciar a 

publicação do edital no órgão oficial e em jornal de grande circulação, bem 

como a afixação na empresa. XIV) proceda-se às retificações 

necessárias no PJE, constando como falência. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 279073 Nr: 15448-29.2016.811.0015

 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: EGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TERESINHA APARECIDA BRAGA 

MENEZES - OAB:MT - 6972 / B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENOVAN ISIDORO DE LIMA - 

OAB:MT/3.099, DENOVAN ISIDORO DE LIMA JUNIOR - OAB:17.114

 Vistos em correição permanente.

Ante o decurso do prazo de suspensão requerido, intime-se a parte 

autora para se manifestar, informando se houve a avaliação e venda do 

imóvel comum, em 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão.

Após, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 197622 Nr: 681-54.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAM, FCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DE FREITAS PICCININI - 

OAB:15664/MT, SILVIA RYBA DE OLIVEIRA - OAB:16134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Marcos Palhano - 

OAB:OAB/MS 16.218

 Vistos em correição permanente.

 1. Defiro o pedido de desarquivamento dos presentes autos, realizado à 

fl. 50.

2. Intime-se para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias.

3. Nada sendo requerido, retornem os autos ao arquivo, observando as 

formalidades legais.

4. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 177963 Nr: 13801-38.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LGRDSDM, ARDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANELISE INÊS ANDRUCHAK - 

OAB:15.178-MT, ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOÉ - 

OAB:16126/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

 1. Defiro o pedido de desarquivamento dos presentes autos, realizado à 

fl. 74.

2. Intime-se para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias.

3. Nada sendo requerido, retornem os autos ao arquivo, observando as 

formalidades legais.

4. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 264660 Nr: 6323-37.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAY, MADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOELMA ZAMBIASI - 

OAB:14.471-A, Paula Dall Pizzol Moreira - OAB:20351-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

Ante o lapso temporal, a fim de se prestar maior celeridade ao feito, 

intime-se a parte autora para que, em 05 (cinco) dias, dê prosseguimento 

aos autos, cumprindo o comando exarado à fl. 38, sob pena de 

responsabilização administrativa.

Após, vistas ao Ministério Público e conclusos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 186444 Nr: 7628-61.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECDS, RCDS, NCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JTDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS JOSÉ FRANCO 

BERNARDES - OAB:8247-B/MT, MARCELO HUCK JUNIOR - 

OAB:OAB/MT-17976, RICARDO LUIZ HUCK - OAB:5651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

Em atenção à petição de fl. 51, expeça-se novo mandado de citação para 

o endereço ali informado, consignando que o Oficial de Justiça poderá 

entrar em contato com a parte autora no telefone ali declinado, para saber 

mais detalhes e referencia sobre a residencia da parte requerida.

Por oportuno, considerando a certidão de fl. 47, intime-se a parte autora 

para, em 05 (cinco) dias, atualizar seu endereço, sob pena de extinção do 

processo sem resolução do mérito.

No mais, cumpra-se conforme decisão de fl. 20.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 224612 Nr: 2525-05.2015.811.0015

 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: VFDAC
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ MAURÍCIO CICCONE DE 

LÉO - OAB:12.354-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

Defiro o pedido de fls. 30/31 no tocante a nova tentativa de citação da 

parte requerida. Expeça-se novo mandado de citação no mesmo endereço 

de fl. 21

Por oportuno, expeça-se, ainda, ofício ao setor de recursos humanos da 

Prefeitura Municipal de Sinop, a fim de que informe, em 15 (quinze) dias, 

se a parte requerida pertence a seu quadro de funcionário.

Após, prossiga-se nos termos de fl. 16/16-v.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 232216 Nr: 6967-14.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TDSB, IDSF, SMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RJPF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jonas Molinari Araujo - 

Estagiário - OAB:18722/E, TIAGO PACHECO DOS SANTOS - 

OAB:17601-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

 1. Em atenção ao petitório de fl. 44, determino a pesquisa de endereço da 

parte executada junto ao Sistema SIEL.

 2. Sendo localizado o endereço do requerido, cite-se o executado para 

que, no prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento das prestações da 

obrigação alimentar vencidas anteriormente ao início da execução, prove 

que já o fez ou justifique a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de 

protesto do pronunciamento judicial e, em especial, prisão em regime 

fechado, pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses, caso o débito alimentar 

compreenda alguma das 03 (três) prestações anteriores ao ajuizamento 

da execução, em conformidade com o art. 528, “caput” e §§ 1º, 3º, 4º e 

7º, do Código de Processo Civil.

2.1. Após, certifique-se a Sra. Gestora se houve manifestação do 

executado, intimando-se a parte exequente para se manifestar, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

2.2. Em seguida, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.

3. Caso não seja localizado endereço da parte ré ou o requerido não seja 

localizado no endereço fornecido, desde já, homologo a citação editalícia 

de fl. 24, dando-se vistas dos autos à parte exequente para se manifestar 

em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo sem julgamento do 

mérito.

4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 163118 Nr: 10987-87.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DVM, JMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ICM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE EVELLIN MARCON - FASIP 

(Núcleo Juridico Fasip) - OAB:14.003-MT, CLARISSE ODETE FACCIO 

FRONZA- ( Nucleo Juridico Fasip ) - OAB:14928/MT, LUIZ GUSTAVO 

CARATTI DE OLIVEIRA - nucleojuridicofasipe - OAB:16666-A, 

NAYARA MOURA FEITOZA( Núcleo Juridico Fasip) - OAB:21119-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Determino a realização de busca junta ao Sistema de Informações 

Eleitorais – SIEL, visando à localização do atual endereço do executado, 

se localizado novo endereço, intime-se pessoalmente o executado para 

que, no prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento das prestações da 

obrigação alimentar vencidas, prove que já o fez ou justifique a 

impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de protesto do pronunciamento 

judicial e, em especial, prisão em regime fechado, pelo prazo de 1 (um) a 3 

(três) meses, caso o débito alimentar compreenda alguma das 03 (três) 

prestações anteriores ao ajuizamento da execução, em conformidade com 

o art. 528, “caput” e §§ 1º, 3º, 4º e 7º, do Código de Processo Civil.

1.2. Após, certifique-se a Sra. Gestora se houve manifestação do 

executado, intimando-se a parte exequente para se manifestar, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

1.3. Em seguida, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.

2. Por oportuno, considerando o teor da petição de fl. 44, oficie-se ao 

INSS, para que informe se o requerido percebe algum 

benefício/aposentadoria, no prazo de 15 (quinze) dias.

3. Se não localizado novo endereço da parte executada via Sistema Siel, 

intime-se a parte exequente para se manifestar em 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção do processo sem julgamento do mérito.

4. Após, conclusos.

5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 204617 Nr: 6676-48.2014.811.0015

 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: LRM, JMDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRDS, LRDCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE EVELLIN MARCON - FASIP 

(Núcleo Juridico Fasip) - OAB:14.003-MT, CLARISSE ODETE FACCIO 

FRONZA- ( Nucleo Juridico Fasip ) - OAB:14928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ RICARDO DE OLIVEIRA - 

OAB:17599 - MT, LUCIANA BARBOSA GARCIA - DEFENSORA PÚBLICA 

MT - OAB:, VALDEMIR JOSE DOS SANTOS - OAB:MT- 17597

 Vistos etc.

1. Considerando a informação contida na certidão do oficial de justiça de 

fl. 60, cancelo a audiência de saneamento e organização do feito 

designada à fl. 54 e, por conseguinte, determino a intimação da parte 

autora, por meio de seus advogados para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifeste-se nos autos acerca da certidão de fl. 60, oportunidade em que 

deverá apresentar o endereço atualizado das partes requerente e 

requerida, realizando os requerimentos que entender cabíveis, sob pena 

de extinção do feito sem resolução do mérito.

2. Após, abra-se vista dos autos ao Ministério Público.

3. Em seguida, voltem-me conclusos.

4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 208781 Nr: 10037-73.2014.811.0015

 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: JS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DULCINEIDE APARECIDA 

BARBOSA - OAB:OAB/MT 17329-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: QUELI FERNANDA DE FARIAS 

TEIXEIRA - OAB:12.623 / mt

 Vistos etc.

1. Considerando a necessidade de readequação de pauta, redesigno a 

audiência de organização e saneamento do feito para o dia 05 de 

novembro de 2018, às 16h00min.

2. Intimem-se as partes e seus advogados para que compareçam a 

audiência.

3. Notifique-se o Ministério Público.

4. Intime-se. Cumpre-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 125020 Nr: 4233-66.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EECDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLASIELE MARY IWAKIRI - 

OAB:13395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA RIBEIRO 

FURTADO BLANCO - OAB:13292/MT

 Vistos em correição permanente.

 1. Ante o lapso temporal decorrido desde o protocolo da peça de fl.74, 

intime-se a parte exequente, por meio de seu advogado, para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, cumpra o item “2” da r. decisão de fl. 71, ou 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030631/7/2018 Página 355 de 442



requeira o que entender cabível, sob pena de extinção do feito sem 

resolução de mérito.

 2. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 118950 Nr: 11261-22.2009.811.0015

 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: ASDSC, JMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ IORI - OAB:MT/7.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Vistos etc.

1. Considerando a necessidade de readequação de pauta, redesigno a 

audiência de conciliação, instrução de julgamento para o dia 08 de 

novembro de 2018, às 13h45min.

2. Intimem-se as partes a fim de que compareçam à audiência, 

acompanhados de seus advogados e testemunhas, independentemente 

de prévio depósito de rol, importando a ausência desta em extinção e 

arquivamento do processo e a daquele em confissão e revelia.

3. Notifique-se à Defensoria Pública e o Ministério Público.

4. Intime-se. Cumpre-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 206182 Nr: 7892-44.2014.811.0015

 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: DSADA, DSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CVDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSE ODETE FACCIO 

FRONZA- ( Nucleo Juridico Fasip ) - OAB:14928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Considerando a necessidade de readequação de pauta, redesigno a 

audiência de conciliação, instrução de julgamento para o dia 11 de outubro 

de 2018, às 15h00min.

2. Intimem-se as partes a fim de que compareçam à audiência, 

acompanhados de seus advogados e testemunhas, independentemente 

de prévio depósito de rol, importando a ausência desta em extinção e 

arquivamento do processo e a daquele em confissão e revelia.

3. Notifique-se à Defensoria Pública e o Ministério Público.

4. Intime-se. Cumpre-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 262702 Nr: 5227-84.2016.811.0015

 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: EPDS, MGDSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GPDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO EDUARDO HINTZ - 

OAB:15857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Considerando que não cabe, nos termos da nova legislação processual 

civil, a aplicação da coação pessoal e constrição patrimonial em um único 

procedimento, intime-se a parte exequente, por meio de seu advogado, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, adeque o pedido de Cumprimento 

de Sentença, devendo optar pelo procedimento descrito no artigo 528, § 

7º, do CPC (prisão civil) ou pelo procedimento descrito no artigo 528, § 8º, 

do CPC, que remete as disposições dos arts. 523 a 527 (expropriação 

patrimonial) do mesmo diploma legal.

 1.1 Consigne-se que, caso opte pela coação pessoal, poderá executar 

toda a dívida, entretanto, em caso de inadimplemento, restará autorizado o 

protesto pelo débito integral e a prisão civil apenas pelas 03 (três) 

prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem 

no curso do processo.

1.2 Esclareço que, em sendo escolhido o rito de coerção pessoal, não 

poderá ser admitido o pedido de penhora online para a satisfação de 

crédito alimentar por se enquadrar no rito da constrição patrimonial.

2. Por se tratar de cumprimento de sentença, em igual prazo, a parte 

exequente deverá apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do 

crédito, nos termos do art. 524 do CPC, sob pena de preclusão.

 3. Após, voltem- me conclusos.

4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 92410 Nr: 9749-72.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AS, NW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW - 

OAB:8196-MT, MARCIA ISABEL HERTMANN EVALD ROSA LOPES - 

OAB:18326/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angeliza Neiverth - 

OAB:MT/13.851, ELIAS MALEK HANNA - OAB:5320/MT, FERNANDO 

CESAR VOLPINI - OAB:, GREICIS ANDRÉ BIAZUSSI - OAB:1542/RO 

2225/AC, MARCELO SEGURA - OAB:MT/4722-A, ODAIR FLAUZINO 

MORAIS - OAB:OAB/RO 115-A

 Vistos em correição permanente.

1. Considerando o lapso temporal percorrido desde o protocolo de fls. 

141/143, intime-se a parte exequente, por meio de sua advogada, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente cálculo atualizado do débito, 

sob pena de preclusão.

2. Com a juntada do cálculo, intime-se a parte executada, para que, no 

prazo legal de 03 (três) dias, efetue o pagamento do débito em atraso, 

provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de 

protesto do pronunciamento judicial e, em especial, prisão em regime 

fechado, pelo prazo de 01 (um) a 03 (três) meses.

3. Após, certifique-se a Sra. Gestora se houve ou não manifestação da 

parte executada, intimando-se a parte exequente para se manifestar, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

4. Em seguida, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.

6. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 93991 Nr: 1017-68.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HAM, MAADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO LUIS DA SILVA - 

OAB:16.561-MT, HELIO TOMOAKI URIU - OAB:6235/MT, JEAN ROHLING 

DUPIM CARVALHO - OAB:14725 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDEMIR NARDIN - 

OAB:9511-MT

 Vistos em correição permanente.

1. Tendo em vista o lapso temporal decorrido desde o protocolo da petição 

de fls. 157/162, intime-se a parte exequente, por meio de seu advogado, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente o cálculo atualizado do 

débito alimentar, sob pena de extinção do feito.

2. Cumprida a decisão do item anterior, intime-se pessoalmente o 

executado, para que, no prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento das 

prestações da obrigação alimentar vencidas ao longo do processo, prove 

que já o fez ou justifique a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de 

protesto do pronunciamento judicial e, em especial, prisão em regime 

fechado, pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses, caso o débito alimentar 

compreenda alguma das 03 (três) prestações anteriores ao ajuizamento 

da execução, em conformidade com o art. 528, “caput” e §§ 1º, 3º, 4º e 

7º, do Código de Processo Civil.

3. Após, certifique-se a Sra. Gestora se houve ou não manifestação da 

parte executada, intimando-se a parte exequente para se manifestar, no 

prazo de 10 (dez) dias.

4. Em seguida, voltem-me os autos conclusos.

5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 235488 Nr: 9089-97.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVSDS, IADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CFMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DE FREITAS PICCININI - 

OAB:15664/MT, SILVIA RYBA DE OLIVEIRA - OAB:16134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Considerando o decurso do prazo de suspensão requerido, intime-se a 

parte exequente, por meio de seus advogados, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, informe nos autos se houve ou não o cumprimento integral 

da obrigação firmada às fls. 62/64, consignando-se que a inércia ensejará 

na presunção do pagamento integral do débito, com a consequente 

extinção do feito, nos termos do art. 924, II, do CPC.

2. Após, voltem-me conclusos.

3. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 265639 Nr: 6880-24.2016.811.0015

 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: ACDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BADL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO PRADO - OAB:OAB/MT 

21811-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA ALVES DE LIMA - 

OAB:21726/O

 Vistos em correição permanente.

1. Acolho o parecer Ministerial de fls. 79/80. Intime-se a parte requerida 

acerca dos documentos de fls. 64/66 e para que ofereça contestação 

conforme determinação de fls. 54.

2. No mais, prossiga-se conforme determinado às fls. 54.

3. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 11506 Nr: 1229-70.2000.811.0015

 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: AURÉLIO KUJAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINHOLD KUJAT (ESPÓLIO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR ESQUIVEL - 

OAB:MT/19.211

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) ROSANE PADILHA DOS SANTOS, para 

devolução dos autos nº 1229-70.2000.811.0015, Protocolo 11506, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

6ª Vara Cível

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 182168 Nr: 3103-36.2013.811.0015

 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: ELIZÂNGELA PAIVA SILVA

 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:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) THIAGO VIZZOTTO 

ROBERTS, para devolução dos autos nº 3103-36.2013.811.0015, 

Protocolo 182168, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 169266 Nr: 4245-12.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAIR JULIANO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO LUIS DA SILVA - 

OAB:16.561-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 CERTIFICO, que autorizada pelo artigo 162, § 4º do CPC e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, abro vistas a Procurador(a) da parte Requerente, para 

que, no prazo de 05(cinco) dias, promova a juntada da planilha de cálculo 

atualizada, para posteriormente proceder a expedição de ofício 

requisitório/RPV.

Sinop-MT, 30 de julho de 2018.

Rosangela de Lurdes Tello

 Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 169266 Nr: 4245-12.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAIR JULIANO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO LUIS DA SILVA - 

OAB:16.561-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

I – HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls.35-40 apresentados pelo Exequente 

por meio do PETITÓRIO de fls.31 e DETERMINO o quanto segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006927-10.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO STANGHILIN DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ETEVALDO CLEVERSON CANCIO BALBINO OAB - MT0018827A 

(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 

#1006927-10.2018.8.11.0015 AUTOR: FERNANDO STANGHILIN DA SILVA 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – 

Consoante se infere dos autos, até o momento não foi CUMPRIDA pelo(s) 
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REQUERIDO(S) a LIMINAR PROFERIDA, a qual determinou aos Requeridos 

que disponibilizassem à parte Requerente “TTO CIRÚRGICO CLAVÍCULA”. 

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, PREVIAMENTE à análise do pleito de bloqueio de ID. 

Num. 14178079 - Pág. 1 e 2, INTIME-SE o ESTADO DE MATO GROSSO, por 

meio do DIRETOR do ESCRITÓRIO REGIONAL de SAÚDE em SINOP/MT (ou 

quem as vezes o fizer), e o MUNICÍPIO DE SINOP/MT, por meio do 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE (ou quem as vezes o fizer), para dar 

IMEDIATO CUMPRIMENTO à DECISÃO INICIAL, REITERANDO que os 

RESPONSÁVEIS pela SAÚDE PÚBLICA do ESTADO podem incorrer nas 

SANÇÕES de RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL, CRIMINAL e ADMINISTRATIVA 

na hipótese do(a) Autor(a) sofrer sequelas ou falecer em razão do 

descumprimento ou cumprimento tardio da citada ordem judicial. III – 

CUMPRA-SE com URGÊNCIA servindo, se necessário, o presente como 

mandado. IV – Por fim, decorridos os prazos, em caso de INÉRCIA, 

AUTORIZO, desde já, o ENCAMINHAMENTO de CÓPIA dos presentes 

autos ao MINISTÉRIO PÚBLICO para que sejam adotadas as 

PROVIDÊNCIAS LEGAIS com relação ao DESCUMPRIMENTO da DECISÃO 

JUDICIAL (art. 330 do CPP). Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

7ª Vara Juizado Especial

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011330-05.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANE ILSADIR STAMM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FERNANDO CARNEIRO OAB - MT0017975A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BUY4LESS - COMERCIO ELETRONICO LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IVALDO SERGIO DA SILVEIRA OAB - MT0012565S-O (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovido(a) para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) o que 

entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008665-67.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JAIRO MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente, INTIMO a parte Executada para, nos 

termos do Provimento n. 68/2018 do CNJ e Ofício Circular n. 

41/2018-GJAUX-PRES, apresente impugnação ou recurso quanto ao valor 

depositado em juízo, no prazo de 10 dias. Decorrido o prazo supra, sem 

manifestação desta, o que será certificado pela Secretaria deste Juízo, e 

após observado o prazo previsto no art. 1º, parágrafo primeiro, será 

expedido o competente ALVARÁ nos termos da determinação constante 

nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010704-37.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDITE FELIPE FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente, INTIMO a parte Executada para, nos 

termos do Provimento n. 68/2018 do CNJ e Ofício Circular n. 

41/2018-GJAUX-PRES, apresente impugnação ou recurso quanto ao valor 

depositado em juízo, no prazo de 10 dias. Decorrido o prazo supra, sem 

manifestação desta, o que será certificado pela Secretaria deste Juízo, e 

após observado o prazo previsto no art. 1º, parágrafo primeiro, será 

expedido o competente ALVARÁ nos termos da determinação constante 

nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012591-39.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DAVANILDO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

JOAQUIM FELIPE SPADONI OAB - MT0006197A (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente, INTIMO a parte Executada para, nos 

termos do Provimento n. 68/2018 do CNJ e Ofício Circular n. 

41/2018-GJAUX-PRES, apresente impugnação ou recurso quanto ao valor 

depositado em juízo, no prazo de 10 dias. Decorrido o prazo supra, sem 

manifestação desta, o que será certificado pela Secretaria deste Juízo, e 

após observado o prazo previsto no art. 1º, parágrafo primeiro, será 

expedido o competente ALVARÁ nos termos da determinação constante 

nos autos.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004297-15.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR JOSE SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA ALINE LIMA SANCHES OAB - MT0020650A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOMELINO ALVES SAMPAIO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUDINEY RODRIGUES FERNANDES OAB - MT0018677A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 16/08/2018 08:30. Segunda-feira, 30 de Julho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009787-18.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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PAULO JORGE SANTOS DE VASCONCELLOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDEMIR JOSE DOS SANTOS OAB - MT0017597A (ADVOGADO)

LORENA KELLY TORRES TEIXEIRA OAB - MT0020091A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXECUTIVA NORTH TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA OAB - MT0013731A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 16/08/2018 09:00. Segunda-feira, 30 de Julho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013170-04.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDINAL LUIZ DAL POZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS DE MELO COSTA OAB - MT21746/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. C LEHMEN - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREIA DE FREITAS COLLI OAB - MT0016044A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 16/08/2018 09:30. Segunda-feira, 30 de Julho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012937-07.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO CARLO DA SILVA FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEVIO PEGORARO OAB - MT6904/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAYZA GRAZIELLA SILVESTRE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI OAB - MT0017110A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 16/08/2018 10:00. Segunda-feira, 30 de Julho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006582-44.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KATHLEEN EMANUELA CARDOSO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 16/08/2018 08:00. Segunda-feira, 30 de Julho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020099-02.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

THACIUS TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS ROLIM DE MOURA OAB - MT23992/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAJE TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

REIS DAS CASAS PRE FABRICADAS LTDA - ME (REQUERIDO)

A C DE SANTANA MADEIRAS - EPP (REQUERIDO)

JADIRO FREITAS - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE DOS SANTOS NETO OAB - SP63477-A (ADVOGADO)

DENISVALDO SILVA JARDIM OAB - MT0008183S-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 16/08/2018 09:45. Segunda-feira, 30 de Julho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010203-83.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS DE SOUZA GONCALVES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDESON PEREIRA DA SILVA OAB - MT0015846A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A (REQUERIDO)

ELETRO ENERGY MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO OAB - SC12049 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 16/08/2018 10:00. Segunda-feira, 30 de Julho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006435-52.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARAFINE E CARAFINE LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIZA EMANUELY DALAZEM PEREIRA OAB - MT0015342A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO BATISTA SOARES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 16/08/2018 10:30. Segunda-feira, 30 de Julho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002376-84.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA DE OLIVEIRA GUARDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA ANA ZAMBIAZI OAB - MT11106/B (ADVOGADO)

ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS OAB - MT0007429A 

(ADVOGADO)

BRUNA NATALI GUARNIERI OAB - MT21755/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 16/08/2018 10:45. Segunda-feira, 30 de Julho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007976-23.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 16/08/2018 13:30. Segunda-feira, 30 de Julho de 2018.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO
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Processo Número: 1007526-46.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA KARIMI TERRES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELE MARIA PERANDRE PERIN OAB - MT22836/O (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 DESPACHO Processo: 

1007526-46.2018.8.11.0015. REQUERENTE: PAMELA KARIMI TERRES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: IUNI EDUCACIONAL - UNIC SINOP AEROPORTO 

LTDA. Vistos, etc. I - INTIME-SE a requerente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, junte a título de EMENDA à INICIAL, o comprovante de 

pagamento da mensalidade referente ao mês 04/2018 (abril), uma vez que, 

s.m.j, consta nos autos apenas os comprovantes de pagamento inerentes 

aos meses março e maio; II - Com o aporte, concluso para deliberação 

quanto ao pleito de tutela. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 

30 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007509-10.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GLADES RIBEIRO MUELLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1007509-10.2018.8.11.0015. REQUERENTE: GLADES RIBEIRO MUELLER 

REQUERIDO: AYMORE Vistos, etc. I - Considerando que na presente 

demanda a reclamante pleiteia, em sede de tutela, a exclusão de seu nome 

dos órgãos de proteção ao crédito, INTIME-SE a requerente para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, junte a título de EMENDA à INICIAL, CÓPIA do 

E-MAIL que foi fornecido o boleto para pagamento, em tese, enviado por 

atendente da requerida, a fim de que comprove os meios pelos quais teve 

acesso ao referido boleto; II - Com o aporte, concluso para deliberação. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 30 de julho de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006459-46.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER EMERSON DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TERESINHA APARECIDA BRAGA MENEZES OAB - MT0006972A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU VEICULOS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1006459-46.2018.8.11.0015. REQUERENTE: VALTER EMERSON DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO ITAU VEICULOS S.A. Vistos, etc. Intime-se 

a requerente para que emende a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

juntando aos autos extrato legível do protesto que se pretende a baixa, 

com o fito de que este Juízo possa analisar se o título protestado 

corresponde à carta de anuência anexada. Após, conclusos para 

deliberação. SINOP, 30 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006769-52.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO ALEXANDRE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLY DE MOURA NOGUEIRA OAB - MT0017585A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 21/08/2018 08:45. Segunda-feira, 30 de Julho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006772-07.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LAIS DO CARMO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 21/08/2018 09:00. Segunda-feira, 30 de Julho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011139-11.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO SMOZINSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE RANECO OAB - MT0017579A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUCESSO FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME (REQUERIDO)

VALDECIR DE MIRANDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 17/08/2018 15:00. Segunda-feira, 30 de Julho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010057-42.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDETE APARECIDA MAVSZAK EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEUSA TERESINHA HAUBERT OAB - MT0019234A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA DE ARAUJO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 21/08/2018 09:30. Segunda-feira, 30 de Julho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012802-92.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO FERNANDES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CINTIA MARY DUTRA BELINI OAB - MT0019060A (ADVOGADO)

MAYARA TONETT GALIASSI SCHEID WEIRICH OAB - MT0018157A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1012802-92.2017.8.11.0015. REQUERENTE: ADAO FERNANDES DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos etc. I - DESIGNO 

AUDIÊNCIA de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 23 de agosto de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030631/7/2018 Página 360 de 442



2018, às 08h; II - INTIMEM-SE as PARTES, cientificando-as de que deverão 

comparecer acompanhadas de seus advogados e, no máximo, de 03 

(três) testemunhas; III - Caso queiram que as testemunhas sejam intimadas 

por este Juízo deverão requerer até 05 (cinco) dias antes da realização 

da audiência instrutória, nos termos do art. 34, parágrafo 1º, da Lei nº 

9.099/95; Serve a presente como MANDADO/CARTA 

PRECATÓRIA/CARTA de INTIMAÇÃO e/ou CITAÇÃO/ OFÍCIO. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. Juiz(a) de Direito

Intimação 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 21/08/2018 09:45. Segunda-feira, 30 de Julho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003056-69.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA CARLOS NAGI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUCLESIO BORTOLAS OAB - MT17544/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 23/08/2018 08:00. Segunda-feira, 30 de Julho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013497-46.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME PRADELA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIA ROBERTA SILVA PRADELA OAB - MT0014598A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ZILVANEIDE ALVES DA SILVA BARBOSA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP INTIMAÇÃO A presente carta, extraída dos 

autos da AÇÃO/RECLAMAÇÃO acima-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO da(s) parte(s) promovente(s), para que, se manifeste, acerca 

da não localização do devedor e de bens penhoráveis, para indicá-los, no 

prazo de 05 dias, sob pena de extinção (art. 53, § 4º, da lei 9.099/95). 

Quarta-feira, 30 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: 1006783-36.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 21/08/2018 10:15. Segunda-feira, 30 de Julho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013378-85.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME PRADELA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIA ROBERTA SILVA PRADELA OAB - MT0014598A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO GRUTKA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP INTIMAÇÃO A presente carta, extraída dos 

autos da AÇÃO/RECLAMAÇÃO acima-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO da(s) parte(s) promovente(s), para que, se manifeste, acerca 

da não localização do devedor e bens penhoráveis, para indicá-los, no 

prazo de 05 dias, sob pena de extinção (art. 53, § 4º, da lei 9.099/95). 

Quarta-feira, 30 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: 1002935-41.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 21/08/2018 13:00. Segunda-feira, 30 de Julho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002988-22.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA PENHA FERREIRA DE AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 21/08/2018 10:45. Segunda-feira, 30 de Julho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003024-64.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LISSA GABRIELA BATISTA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LISSA GABRIELA BATISTA RIBEIRO OAB - MT24203/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 
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os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 21/08/2018 13:30. Segunda-feira, 30 de Julho de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000720-92.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VAREA TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO HELEODORO BRANDAO OAB - MT19221/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1000720-92.2018.8.11.0015. REQUERENTE: MARIA VAREA TEIXEIRA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos 

etc. Compulsando os autos, verifico que os requeridos, em que pese 

intimados para cumprimento da liminar deferida em ID. 11652526 

quedaram-se inertes ao comando judicial, consoante petitório de ID. 

12213777. Sendo assim, a fim de evitar maiores dissabores, 

aborrecimentos e sobre tudo risco de se agravar a saúde da autora, 

DETERMINO: I – INTIME-SE a requerente para que, no prazo mais exíguo 

possível, acoste aos autos ORÇAMENTOS (no mínimo 03) da rede 

particular, declinando o valor do medicamento pleiteado, visando à 

realização de BLOQUEIO via BACENJUD, para efetivação da tutela 

concedida; II – Com o aporte, CONCLUSO com URGÊNCIA. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. SINOP, 30 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003053-17.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA SALVADEGO SCUDELER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALLAN CARLOS SCHIMIDT OAB - MT21958/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 21/08/2018 14:15. Segunda-feira, 30 de Julho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009519-61.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO NEZZI VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente, INTIMO a parte Executada para, nos 

termos do Provimento n. 68/2018 do CNJ e Ofício Circular n. 

41/2018-GJAUX-PRES, apresente impugnação ou recurso quanto ao valor 

depositado em juízo, no prazo de 10 dias. Decorrido o prazo supra, sem 

manifestação desta, o que será certificado pela Secretaria deste Juízo, e 

após observado o prazo previsto no art. 1º, parágrafo primeiro, será 

expedido o competente ALVARÁ nos termos da determinação constante 

nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003055-84.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA CARLOS NAGI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUCLESIO BORTOLAS OAB - MT17544/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT0015758S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 21/08/2018 14:30. Segunda-feira, 30 de Julho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003233-33.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

R.A. MECANICA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FERNANDO CARNEIRO OAB - MT0017975A (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 21/08/2018 15:00. Segunda-feira, 30 de Julho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003252-39.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GENIVAL 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 21/08/2018 15:30. Segunda-feira, 30 de Julho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003983-35.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO SANTOS DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 24/08/2018 09:00. Segunda-feira, 30 de Julho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003258-46.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GENIVAL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 21/08/2018 16:00. Segunda-feira, 30 de Julho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003984-20.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON LUIZ DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 24/08/2018 09:15. Segunda-feira, 30 de Julho de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007552-44.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR PEREIRA DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO)

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO)

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1007552-44.2018.8.11.0015. REQUERENTE: ODAIR PEREIRA DA ROCHA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A., BANCO BRADESCO 

S.A. Vistos, etc. I - Intime-se o autor para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, EMENDE A INICIAL, juntando o comprovante de endereço em seu 

nome, nos termos da Lei n° 6629/79, ou justifique a impossibilidade de 

fazê-lo, juntando outro documento hábil à comprovação da residência (por 

exemplo, contrato de aluguel), uma vez que a comprovação da residência 

é essencial à aferição de competência do Juízo; II - Com o aporte, 

concluso para apreciação de tutela; Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. SINOP, 30 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003993-79.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PATRIK DREIK ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL LUERSEN OAB - MT14419/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 24/08/2018 09:30. Segunda-feira, 30 de Julho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001955-94.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ORTENCIA SEVIGNANI CONSTANTINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT0020064A (ADVOGADO)

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI OAB - MT20689/O (ADVOGADO)

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO AUGUSTO ANHAIA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 11/09/2018 10:30. Segunda-feira, 30 de Julho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006810-19.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELEANDRO JANDIR RINALDI JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUCLESIO BORTOLAS OAB - MT17544/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 21/08/2018 16:30. Segunda-feira, 30 de Julho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013009-91.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FELIX COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS LTDA - ME (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:

MANOEL ANAIQUIX VIEIRA MORAIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1013009-91.2017.8.11.0015. REQUERENTE: FELIX COMERCIO DE 

PRODUTOS OTICOS LTDA - ME REQUERIDO: MANOEL ANAIQUIX VIEIRA 

MORAIS Vistos, etc. I - INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório 

deste Juizado, que será CONFERIDO e CARIMBADO pela Sr.ª Gestora, sob 

pena de extinção e arquivamento do feito; II - Conferido, carimbado e 

JUNTADO o título, CITE-SE a parte devedora, bem como, INTIME-SE a 

mesma nos termos do art. 829, do Código de Processo Civil, para pagar o 

débito exequendo no prazo de 03 (três) dias; III - Decorrido o aludido 

prazo, certifique-se que não houve o pagamento do débito, e conforme 

parágrafo primeiro do referido dispositivo legal, PROCEDA-SE com a 

penhora e avaliação de bens, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos 

intimando, na mesma oportunidade, o executado; IV - Efetuada a penhora, 

DESIGNE-SE audiência de conciliação de acordo com a pauta deste 

Juizado Especial (artigo 53, § 1º da Lei 9.099/95), quando poderá o 

executado oferecer embargos, nos termos do inciso IX do artigo 52 da Lei 

n.º 9.099/95, sob pena de prosseguimento da execução; V - Efetuada a 

penhora e designada data, INTIMEM-SE as partes para comparecer à 

respectiva audiência de conciliação, com as advertências dos artigos 20 e 

51, inciso I, ambos da Lei 9.099/95; VI - Caso não localizado o devedor e 

bens penhoráveis, intime-se o exequente a indicá-los, no prazo de 05 

dias, sob pena de extinção (art. 53, § 4º, da lei 9.099/95). Serve o 

presente como Mandado/Ofício/Carta Precatór ia/Carta de 

Citação/Intimação. Expeça-se o necessário. Às providências. SINOP, 7 de 

junho de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010059-12.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JHONI HELEN CRESTANI (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:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 
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os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 11/09/2018 10:45. Segunda-feira, 30 de Julho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006914-11.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RONY PETERSON BARBOSA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

JOCELAINE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOCELAINE DA SILVA OAB - MT16619/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVAN AURI BERTONCELLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVAN AURI BERTONCELLO OAB - MT16688/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 23/08/2018 14:15. Segunda-feira, 30 de Julho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002067-63.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

Inviolavel Monitoramento (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI OAB - MT0017110A (ADVOGADO)

PAULINHO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT18874/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DINAMICA COMERCIO DE GRAOS EIRELI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAPHAEL DOUGLAS PEIXOTO OAB - 002.439.311-82 (REPRESENTANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 23/08/2018 14:30. Segunda-feira, 30 de Julho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012402-78.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HILARIO RUBEN BRACHMANN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEUSA TERESINHA HAUBERT OAB - MT0019234A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO ROGERIO MARCAL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO ROGERIO MARCAL OAB - MT0012492A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente, INTIMO a parte Executada para, nos 

termos do Provimento n. 68/2018 do CNJ e Ofício Circular n. 

41/2018-GJAUX-PRES, apresente impugnação ou recurso quanto ao valor 

depositado em juízo, no prazo de 10 dias. Decorrido o prazo supra, sem 

manifestação desta, o que será certificado pela Secretaria deste Juízo, e 

após observado o prazo previsto no art. 1º, parágrafo primeiro, será 

expedido o competente ALVARÁ nos termos da determinação constante 

nos autos.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010412-52.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENY APARECIDA DA GAMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CGS CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX LIBONATI OAB - SP159402 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1010412-52.2017.8.11.0015. REQUERENTE: ROSENY APARECIDA DA 

GAMA REQUERIDO: CGS CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA Vistos, etc. I - 

EXPEÇA-SE ALVARÁ para levantamento do montante depositado nos 

autos, PROCEDA-SE com a transferência em favor da parte REQUERIDA. 

INTIME-SE a parte autora 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. 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 do promovido. II – Após, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações estilares. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. SINOP, 27 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006640-47.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO ANTUNES SEGATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RHUBIA ANTUNES SEGATO OAB - MT17901/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1006640-47.2018.8.11.0015. REQUERENTE: EDUARDO ANTUNES SEGATO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A, SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Vistos, etc. 

Compulsando os autos, verifico que o feito discute a possibilidade de 

inclusão da Tarifa de Uso do Sistema Transmissão de Energia Elétrica 

(TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica 

(TUSD) na base de cálculo do ICMS. Com efeito, a respeito do tema 

debatido nos autos, sobreveio decisão nos REsps nº 1.692.023/MT e REsp 

nº 1.699.851/TO, bem como os Embargos de Divergência no REsp nº 

1.163.020/RS, da lavra do Ministro Herman Benjamim, publicada no DJe de 

15.12.2017, que afetou o julgamento do tema em destaque à E. Primeira 

Seção daquela Corte, adotando várias providências, dentre as quais, o 

sobrestamento dos recursos em trâmite em todo o país até o julgamento 

final da controvérsia pelo Superior Tribunal de Justiça, verbis: “(...) A 

matéria em debate vem se apresentando de forma reiterada no STJ, 

materializa controvérsia de grande impacto para os Estados e merece, 

assim, ser resolvida sob o rito dos recursos repetitivos. Por todo o 

exposto, proponho que o presente Recurso Especial seja admitido como 

representativo da controvérsia, conjuntamente com o REsp 1.699.851/TO 

e o REsp 1.163.020/RS, nos termos do artigo 1.036, §5ª, do CPC/2015, 

observando-se o que segue: A) A delimitação da seguinte tese 

controvertida: “questão atinente à inclusão da Tarifa de Uso do Sistema 

Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de 

Distribuição de Energia Elétrica (TUSTD) na base de cálculo do ICMS”; B) A 

suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, 

que versem acerca da questão delimitada e tramitem no território nacional 

(art. 1037, II do CPC/2015); C) A comunicação, com cópia do acórdão, aos 

Ministros da Primeira Seção do STJ e aos Presidentes dos Tribunais 

Regionais Federais, Tribunais de Justiça e à Turma Nacional de 

Uniformização; D) Vista ao Ministério Público Federal para parecer, nos 

termos do artigo 1.038, III §1º, do CPC/2015”. Logo, se mostra imperativa a 

SUSPENSÃO do FEITO. Diante de todo o exposto, DETERMINO a 

SUSPENSÃO do julgamento da presente ação, até a conclusão do 

julgamento dos REsps nº 1.692.023/MT e nº 1.699.851/TO, bem como dos 

Embargos de Divergência no REsp nº 1.163.020/RS nº 1657.156 

submetidos ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do artigo 1.037 III 

do Código de Processo Civil. Aguardem-se os autos na Secretaria até o 

transcurso do prazo fixado. Intime-se. Cumpra-se. SINOP, 30 de julho de 

2018. Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000291-28.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030631/7/2018 Página 364 de 442



VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 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 histórico de 

pagamentos, comprovando a relação jurídica existente entre as partes. 

Destaque-se que as provas aportadas são capazes de controverter as 

alegações da parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, 

portanto a Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, 

inciso II, do CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte 

Autora teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e 

os documentos carreados pela Ré, contudo, os argumentos apresentados 

não foram capaz de ilidir as provas. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior 

sabiamente leciona: A atuação do autor é fundamental para que restaure a 

higidez de sua postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável 

ao réu, evidente que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, 

contrapondo-se ao afirmado, sob pena de gerar alguma consequência 

processual, que, no caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. 

(...) Por derradeiro, a legislação Processual Civil vigente impõe sanção 

aquele que se valendo do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário 

para propor lide temerária. De acordo com a norma, podem ser 

penalizadas, por exemplo, as partes que opõem recursos meramente 

protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se utilizam de processos 

para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de acordo com as provas 

produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos fatos 

para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, buscando ainda 

obter vantagem indevida com a condenação da demandada em danos 

morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação de multa por litigância 

de má fé, o que já restou decidido por nossos tribunais, senão vejamos: 

DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de débito 

c.c. Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir relação 

contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a inscrição de 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência da ação ? 

Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se desincumbiu ? 

Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito ? Negativação 

do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito ? Exercício 

regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da requerida legítima - 

Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 

252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição de pena por 

litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. REVOGO EVENTUAL LIMINAR 

proferida em favor da parte Autora. CONDENO a parte Autora em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao 

pagamento de custas processuais nos termos da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008994-79.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANDRADE DE SOUZA (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. Dispensado o relatório a teor do art. 38, caput, da Lei 

9.099/95. Fundamento e decido. O caso comporta julgamento antecipado, 

não havendo necessidade de produção de prova em audiência, pois se 

trata de matéria de direito e a prova produzida dá suporte ao julgamento da 

lide no estado em que se encontra. Sendo assim, face aos princípios da 

celeridade e economia processual, e com suporte artigo 355, I, do Código 

de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. A parte requerente 

ingressou com a presente ação reclamatória argumentando que teve seu 

nome inscrito no rol de maus pagadores pela requerida por dívida 

inexistente, pugnando, assim, pela declaração de inexistência do débito e 

danos morais. De início, rejeito a preliminar de indevida concessão de 

gratuidade da justiça, primeiro porque basta a declaração de 

hipossuficiência para a concessão, devendo a reclamada afastar a 

presunção da referida declaração de forma a demonstrar que a parte 

goza da possibilidade de arcar com as custas judiciárias, o que não foi 

feito, e segundo porque nesta fase sequer há condenação em custas, 

taxas e honorários advocatícios, conforme comando do art. 54, da Lei 

9.099/95. Pontue-se que não é o caso de aplicação da Súmula 385 do STJ, 

vez que no extrato colacionado aos autos consta apenas uma restrição 

em nome do autor, de forma que tal situação não se amolda ao 

entendimento jurisprudencial. Analisada a questão preliminar, julgo o 

mérito. Compulsando os autos verifica-se que a empresa requerida não 

acostou nos autos qualquer documento assinado pela autora, gravação 

telefônica demonstrando a contratação ou renegociação de débitos, 

tampouco cópias dos documentos pessoais do autor fornecidas por 

ocasião da celebração do contrato que originou o débito. Assim, insta 

registrar, que incumbia à requerida refutar o pleito da parte promovente, 

apresentando fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito 

alegado na inicial, o que não feito. Ademais, o risco por realizar referida 

negociação (sem a conferência de documentos pessoais) deve ser 

suportado única e exclusivamente pela empresa fornecedora de serviços. 

Sendo, portanto, sua responsabilidade, objetiva (artigos 14 e 22 do CDC). 

Além disso, não é demais enfatizar que, conforme se vê nos autos, 

deve-se ocorrer a inversão do ônus probatório, na forma do artigo 6º, 

inciso VIII, do CDC, o que somente confirma a procedência do pedido para 

ver declarada a inexistência dos débitos. Logo, não tendo a requerida 

comprovado a validade da cobrança, evidencia-se nos autos que a 

negativação do nome da parte requerente foi indevida, fazendo jus, 

portanto, a declaração de inexistência das dívidas e exclusão do nome da 

parte autora do SPC/SERASA. No que tange ao pedido de danos morais, 

este é procedente. O dano moral ocorre na modalidade in re ipsa, pela 

simples negativação indevida, nos moldes da Súmula 22 da Turma 

Recursal Única dos Juizados Especiais de Mato Grosso: “A inserção 
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indevida do nome do consumidor em cadastro de órgão de proteção ao 

crédito gera o dano moral na modalidade in re ipsa, salvo se houver 

negativação preexistente.” Desta forma, verificada a existência da 

obrigação de indenização pela parte requerida, passo agora a analisar a 

respeito do “quantum” a ser estipulado, a título de indenização por dano 

moral. Quanto à fixação dos danos morais, ante a inexistência de critérios 

legalmente preestabelecidos para sua mensuração, não há uma forma 

genérica para se aplicar a todos os casos. Diante desse quadro, é de se 

observar que essa condenação tem uma dupla face: ela deve se revestir, 

ao mesmo tempo, de uma natureza punitiva, de tal forma que sirva como 

uma sanção imposta em razão de um ilícito praticado e funcione como um 

desestimulante de novas condutas desse gênero. Para tanto, é importante 

não perder de vista que o valor representativo dessa penalidade não 

poderá ser elevado a ponto de promover o enriquecimento sem causa da 

outra parte, já que não é este o seu objetivo, mas também não pode ser 

tão baixo, a ponto de não conseguir concretizar o seu fim punitivo. Assim, 

tenho como sensata e justa a indenização por danos morais, a quantia de 

R$ 3.000,00 (três mil reais), pela fundamentação acima delineada. Diante 

do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido com fulcro no artigo 487, I do 

CPC para: a) DECLARAR inexistentes os débitos discutidos nos autos; b) 

CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, acrescido de juros de 

mora de 1 % ao mês, a contar do evento danoso (data da disponibilização 

– Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento 

(Súmula 362 do STJ). Inexiste condenação em custas processuais e 

honorários nessa fase (art. 54, Lei 9.099/95). Defiro a gratuidade à parte 

autora. Transcorrido o prazo recursal, nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004118-47.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ROSAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que a autora insurge-se 

quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome, discorrendo 

que desconhece os débitos apontados. A Reclamada não apresentou 

DEFESA. É a síntese do necessário, eis que, em sede de JEC o relatório é 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e 

Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso em apreço é hipótese 

que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do 

artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de 

dilação probatória. Diante da inexistência de nulidade ou preliminares a 

serem analisadas, passo ao exame do mérito. É incontroverso nos autos 

que autora fora negativada por suposto débito com a Reclamada. Portanto, 

o ponto controvertido da presente ação é desvendar se o apontamento 

fora indevido, bem como a possível responsabilização da requerida por tal 

conduta. A parte autora carreou junto a pet. inicial a consulta realizada no 

SPC/SERASA, na qual consta o apontamento do débito litigado. Verifico 

que a requerida quedou-se revel, não apontando justificativa para aludida 

restrição. Assim, 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. Nesse sentido, destaque-se que “(...) Na colisão de um fato 

negativo com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de 

prová-lo, com preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª 

T. AgRg no Ag 1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 

03/11/2009. DJe 30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa 

senão reconhecer como indevida a manutenção do nome da autora nos 

cadastros de restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as 

medidas pela efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como 

corolário natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. Ademais, 

arrematando este entendimento, transcrevo o julgado da Turma Recursal 

de Mato Grosso, que em caso análogo assim se pronunciou: 

CONSUMIDOR - BANCO - DANO MORAL - DÍVIDA PAGA - MANUTENÇÃO 

DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - DANO MORAL PURO - ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - 

MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Quitada a dívida, cabe 

ao credor o dever de solicitar o cancelamento do cadastro negativo. A 

manutenção indevida dos dados do cliente em cadastro de proteção ao 

crédito depois de quitado o acordo firmado entre as partes para baixa do 

débito, enseja indenização por dano moral. 2 - A parte Autora juntou aos 

autos documentos que embasam a sua pretensão e conferem 

verossimilhança aos seus argumentos. A ré, por sua vez, não logrou 

comprovar a regularidade das cobranças que efetuou. 3 - Na ausência de 

qualquer prova da ré, a verossimilhança das alegações da parte 

Autora-consumidora erige-se à certeza. 4 - Deficiência na prestação do 

serviço, passível de indenização por danos morais, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. 5 - Na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições 

do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Majoração do quantum 

indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter compensatório e 

punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI, 

52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 26/07/2012) 

destacamos No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 

satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, 

constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma 

satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem 

ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar 

atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] A dúplice natureza da 

indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio 

Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em seu Programa de 

Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho sustentado em minhas Instituições 

de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão 

conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por 

haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas 

mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de 

lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer 

espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, 

o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode 

amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da 

vingança”. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 3.000,00, se não 

consegue reverter a situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para DECLARAR como 

INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação efetivada em nome da 

autora, bem como, para CONDENAR a requerida a pagar a autora a 

quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por DANOS 

MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros moratórios 

de 1% ao mês, ambos a partir da presente data (Súmula 362, do STJ). 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 
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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: 1003925-32.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON MARCOS CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que a autora insurge-se 

quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome, discorrendo 

que desconhece os débitos apontados. A Reclamada não apresentou 

DEFESA. É a síntese do necessário, eis que, em sede de JEC o relatório é 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e 

Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso em apreço é hipótese 

que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do 

artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de 

dilação probatória. Diante da inexistência de nulidade ou preliminares a 

serem analisadas, passo ao exame do mérito. É incontroverso nos autos 

que autora fora negativada por suposto débito com a Reclamada. Portanto, 

o ponto controvertido da presente ação é desvendar se o apontamento 

fora indevido, bem como a possível responsabilização da requerida por tal 

conduta. A parte autora carreou junto a pet. inicial a consulta realizada no 

SPC/SERASA, na qual consta o apontamento do débito litigado. Verifico 

que a requerida quedou-se revel, não apontando justificativa para aludida 

restrição. Assim, 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. Nesse sentido, destaque-se que “(...) Na colisão de um fato 

negativo com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de 

prová-lo, com preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª 

T. AgRg no Ag 1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 

03/11/2009. DJe 30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa 

senão reconhecer como indevida a manutenção do nome da autora nos 

cadastros de restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as 

medidas pela efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como 

corolário natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. Ademais, 

arrematando este entendimento, transcrevo o julgado da Turma Recursal 

de Mato Grosso, que em caso análogo assim se pronunciou: 

CONSUMIDOR - BANCO - DANO MORAL - DÍVIDA PAGA - MANUTENÇÃO 

DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - DANO MORAL PURO - ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - 

MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Quitada a dívida, cabe 

ao credor o dever de solicitar o cancelamento do cadastro negativo. A 

manutenção indevida dos dados do cliente em cadastro de proteção ao 

crédito depois de quitado o acordo firmado entre as partes para baixa do 

débito, enseja indenização por dano moral. 2 - A parte Autora juntou aos 

autos documentos que embasam a sua pretensão e conferem 

verossimilhança aos seus argumentos. A ré, por sua vez, não logrou 

comprovar a regularidade das cobranças que efetuou. 3 - Na ausência de 

qualquer prova da ré, a verossimilhança das alegações da parte 

Autora-consumidora erige-se à certeza. 4 - Deficiência na prestação do 

serviço, passível de indenização por danos morais, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. 5 - Na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições 

do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Majoração do quantum 

indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter compensatório e 

punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI, 

52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 26/07/2012) 

destacamos No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 

satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, 

constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma 

satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem 

ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar 

atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] A dúplice natureza da 

indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio 

Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em seu Programa de 

Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho sustentado em minhas Instituições 

de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão 

conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por 

haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas 

mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de 

lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer 

espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, 

o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode 

amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da 

vingança”. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 3.000,00, se não 

consegue reverter a situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para DECLARAR como 

INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação efetivada em nome da 

autora, bem como, para CONDENAR a requerida a pagar a autora a 

quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por DANOS 

MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros moratórios 

de 1% ao mês, ambos a partir da presente data (Súmula 362, do STJ). 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, ao requerente 

para manifestar interesse na execução da sentença. Quedando-se inerte 

pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes autos com as devidas 

baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003938-31.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS BUENO FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que a autora insurge-se 

quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome, discorrendo 

que desconhece os débitos apontados. A Reclamada não apresentou 

DEFESA. 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 
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que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do 

artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de 

dilação probatória. Diante da inexistência de nulidade ou preliminares a 

serem analisadas, passo ao exame do mérito. É incontroverso nos autos 

que autora fora negativada por suposto débito com a Reclamada. Portanto, 

o ponto controvertido da presente ação é desvendar se o apontamento 

fora indevido, bem como a possível responsabilização da requerida por tal 

conduta. A parte autora carreou junto a pet. inicial a consulta realizada no 

SPC/SERASA, na qual consta o apontamento do débito litigado. Verifico 

que a requerida quedou-se revel, não apontando justificativa para aludida 

restrição. Assim, 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. Nesse sentido, destaque-se que “(...) Na colisão de um fato 

negativo com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de 

prová-lo, com preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª 

T. AgRg no Ag 1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 

03/11/2009. DJe 30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa 

senão reconhecer como indevida a manutenção do nome da autora nos 

cadastros de restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as 

medidas pela efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como 

corolário natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. Ademais, 

arrematando este entendimento, transcrevo o julgado da Turma Recursal 

de Mato Grosso, que em caso análogo assim se pronunciou: 

CONSUMIDOR - BANCO - DANO MORAL - DÍVIDA PAGA - MANUTENÇÃO 

DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - DANO MORAL PURO - ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - 

MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Quitada a dívida, cabe 

ao credor o dever de solicitar o cancelamento do cadastro negativo. A 

manutenção indevida dos dados do cliente em cadastro de proteção ao 

crédito depois de quitado o acordo firmado entre as partes para baixa do 

débito, enseja indenização por dano moral. 2 - A parte Autora juntou aos 

autos documentos que embasam a sua pretensão e conferem 

verossimilhança aos seus argumentos. A ré, por sua vez, não logrou 

comprovar a regularidade das cobranças que efetuou. 3 - Na ausência de 

qualquer prova da ré, a verossimilhança das alegações da parte 

Autora-consumidora erige-se à certeza. 4 - Deficiência na prestação do 

serviço, passível de indenização por danos morais, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. 5 - Na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições 

do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Majoração do quantum 

indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter compensatório e 

punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI, 

52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 26/07/2012) 

destacamos No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 

satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, 

constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma 

satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem 

ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar 

atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] A dúplice natureza da 

indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio 

Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em seu Programa de 

Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho sustentado em minhas Instituições 

de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão 

conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por 

haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas 

mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de 

lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer 

espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, 

o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode 

amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da 

vingança”. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 3.000,00, se não 

consegue reverter a situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para DECLARAR como 

INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação efetivada em nome da 

autora, bem como, para CONDENAR a requerida a pagar a autora a 

quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por DANOS 

MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros moratórios 

de 1% ao mês, ambos a partir da presente data (Súmula 362, do STJ). 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, ao requerente 

para manifestar interesse na execução da sentença. Quedando-se inerte 

pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes autos com as devidas 

baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004022-32.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HOLEANS BORGES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que a autora insurge-se 

quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome, discorrendo 

que desconhece os débitos apontados. A Reclamada não apresentou 

DEFESA. É a síntese do necessário, eis que, em sede de JEC o relatório é 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e 

Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso em apreço é hipótese 

que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do 

artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de 

dilação probatória. Diante da inexistência de nulidade ou preliminares a 

serem analisadas, passo ao exame do mérito. É incontroverso nos autos 

que autora fora negativada por suposto débito com a Reclamada. Portanto, 

o ponto controvertido da presente ação é desvendar se o apontamento 

fora indevido, bem como a possível responsabilização da requerida por tal 

conduta. A parte autora carreou junto a pet. inicial a consulta realizada no 

SPC/SERASA, na qual consta o apontamento do débito litigado. Verifico 

que a requerida quedou-se revel, não apontando justificativa para aludida 

restrição. Assim, 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. Nesse sentido, destaque-se que “(...) 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. 
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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: 1004069-06.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO WILSON DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que a autora insurge-se 

quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome, discorrendo 

que desconhece os débitos apontados. A Reclamada não apresentou 

DEFESA. É a síntese do necessário, eis que, em sede de JEC o relatório é 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e 

Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso em apreço é hipótese 

que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do 

artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de 

dilação probatória. Diante da inexistência de nulidade ou preliminares a 

serem analisadas, passo ao exame do mérito. É incontroverso nos autos 

que autora fora negativada por suposto débito com a Reclamada. Portanto, 

o ponto controvertido da presente ação é desvendar se o apontamento 

fora indevido, bem como a possível responsabilização da requerida por tal 

conduta. A parte autora carreou junto a pet. inicial a consulta realizada no 

SPC/SERASA, na qual consta o apontamento do débito litigado. Verifico 

que a requerida quedou-se revel, não apontando justificativa para aludida 

restrição. Assim, 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. Nesse sentido, destaque-se que “(...) 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 
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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: 1004116-77.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL JUNIOR BARBOSA AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que a autora insurge-se 

quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome, discorrendo 

que desconhece os débitos apontados. A Reclamada não apresentou 

DEFESA. É a síntese do necessário, eis que, em sede de JEC o relatório é 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e 

Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso em apreço é hipótese 

que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do 

artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de 

dilação probatória. Diante da inexistência de nulidade ou preliminares a 

serem analisadas, passo ao exame do mérito. É incontroverso nos autos 

que autora fora negativada por suposto débito com a Reclamada. Portanto, 

o ponto controvertido da presente ação é desvendar se o apontamento 

fora indevido, bem como a possível responsabilização da requerida por tal 

conduta. A parte autora carreou junto a pet. inicial a consulta realizada no 

SPC/SERASA, na qual consta o apontamento do débito litigado. Verifico 

que a requerida quedou-se revel, não apontando justificativa para aludida 

restrição. Assim, 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. Nesse sentido, destaque-se que “(...) Na colisão de um fato 

negativo com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de 

prová-lo, com preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª 

T. AgRg no Ag 1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 

03/11/2009. DJe 30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa 

senão reconhecer como indevida a manutenção do nome da autora nos 

cadastros de restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as 

medidas pela efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como 

corolário natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. Ademais, 

arrematando este entendimento, transcrevo o julgado da Turma Recursal 

de Mato Grosso, que em caso análogo assim se pronunciou: 

CONSUMIDOR - BANCO - DANO MORAL - DÍVIDA PAGA - MANUTENÇÃO 

DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - DANO MORAL PURO - ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - 

MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Quitada a dívida, cabe 

ao credor o dever de solicitar o cancelamento do cadastro negativo. A 

manutenção indevida dos dados do cliente em cadastro de proteção ao 

crédito depois de quitado o acordo firmado entre as partes para baixa do 

débito, enseja indenização por dano moral. 2 - A parte Autora juntou aos 

autos documentos que embasam a sua pretensão e conferem 

verossimilhança aos seus argumentos. A ré, por sua vez, não logrou 

comprovar a regularidade das cobranças que efetuou. 3 - Na ausência de 

qualquer prova da ré, a verossimilhança das alegações da parte 

Autora-consumidora erige-se à certeza. 4 - Deficiência na prestação do 

serviço, passível de indenização por danos morais, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. 5 - Na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições 

do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Majoração do quantum 

indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter compensatório e 

punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI, 

52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 26/07/2012) 

destacamos No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 
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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: 1005228-81.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JULIMAR DOS REIS VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(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. Compulsando os autos 

verifica-se que a empresa requerida não acostou nos autos qualquer 

documento assinado pela autora, gravação telefônica demonstrando a 

contratação ou renegociação de débitos, tampouco cópias dos 

documentos pessoais do autor fornecidas por ocasião da celebração do 

contrato que originou o débito. Assim, insta registrar, que incumbia à 

requerida refutar o pleito da parte promovente, apresentando fatos 

extintivos, modificativos ou impeditivos do direito alegado na inicial, o que 

não feito. Ademais, o risco por realizar referida negociação (sem a 

conferência de documentos pessoais) deve ser suportado única e 

exclusivamente pela empresa fornecedora de serviços. Sendo, portanto, 

sua responsabilidade, objetiva (artigos 14 e 22 do CDC). Além disso, não é 

demais enfatizar que, conforme se vê nos autos, deve-se ocorrer a 

inversão do ônus probatório, na forma do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, o 

que somente confirma a procedência do pedido para ver declarada a 

inexistência dos débitos. Assim, limitar-se a informar a existência de 

possível dívida e deixando de juntar aos autos documentos hábeis a 

comprovar suas alegações, não livra a parte promovida de seu ônus 

probatório, principalmente por se tratar de fato negativo que o autor não 

pode provar (ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no art. 

6º, inc. VIII, da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um fato 

negativo com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de 

prová-lo, com preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª 

T. AgRg no Ag 1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 

03/11/2009. DJe 30/11/2009). De outro norte, embora reste incontroverso 

a inexistência da dívida, nada justificando a inscrição/manutenção do 

nome do autor no rol de inadimplentes, verifico que o reclamante já 

possuía outras anotações em seu nome antes do registro impugnado nos 

presentes autos, incidindo, quanto aos danos morais, o teor da Súmula 

385, do STJ, no sentido de que “Da anotação irregular em cadastro de 

proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima anotação, ressalvado o direito ao cancelamento”. 

Com efeito, tenho que não merece prosperar os postulados danos morais, 

eis que, da análise do extrato SPC/SERASA, verifica-se claramente a 

existência de demais anotações restritivas em nome da autora. “Ex 

positis”, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, declarando 

a inexistência do débito e extinguindo o feito com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inc. I, do CPC. Sem custas ou despesas processuais, 

nos termos do artigo 55, da lei 9099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Transitada em julgado e não havendo requerimento de cumprimento de 

sentença no prazo de 06 meses, arquivem-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005226-14.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JULIMAR DOS REIS VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. 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. Compulsando os autos 

verifica-se que a empresa requerida não acostou nos autos qualquer 

documento assinado pela autora, gravação telefônica demonstrando a 

contratação ou renegociação de débitos, tampouco cópias dos 

documentos pessoais do autor fornecidas por ocasião da celebração do 

contrato que originou o débito. Assim, insta registrar, que incumbia à 

requerida refutar o pleito da parte promovente, apresentando fatos 

extintivos, modificativos ou impeditivos do direito alegado na inicial, o que 

não feito. Ademais, o risco por realizar referida negociação (sem a 

conferência de documentos pessoais) deve ser suportado única e 

exclusivamente pela empresa fornecedora de serviços. Sendo, portanto, 

sua responsabilidade, objetiva (artigos 14 e 22 do CDC). Além disso, não é 

demais enfatizar que, conforme se vê nos autos, deve-se ocorrer a 
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inversão do ônus probatório, na forma do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, o 

que somente confirma a procedência do pedido para ver declarada a 

inexistência dos débitos. Assim, limitar-se a informar a existência de 

possível dívida e deixando de juntar aos autos documentos hábeis a 

comprovar suas alegações, não livra a parte promovida de seu ônus 

probatório, principalmente por se tratar de fato negativo que o autor não 

pode provar (ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no art. 

6º, inc. VIII, da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um fato 

negativo com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de 

prová-lo, com preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª 

T. AgRg no Ag 1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 

03/11/2009. DJe 30/11/2009). De outro norte, embora reste incontroverso 

a inexistência da dívida, nada justificando a inscrição/manutenção do 

nome do autor no rol de inadimplentes, verifico que o reclamante já 

possuía outras anotações em seu nome antes do registro impugnado nos 

presentes autos, incidindo, quanto aos danos morais, o teor da Súmula 

385, do STJ, no sentido de que “Da anotação irregular em cadastro de 

proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima anotação, ressalvado o direito ao cancelamento”. 

Com efeito, tenho que não merece prosperar os postulados danos morais, 

eis que, da análise do extrato SPC/SERASA, verifica-se claramente a 

existência de demais anotações restritivas em nome da autora. “Ex 

positis”, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, declarando 

a inexistência do débito e extinguindo o feito com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inc. I, do CPC. Sem custas ou despesas processuais, 

nos termos do artigo 55, da lei 9099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Transitada em julgado e não havendo requerimento de cumprimento de 

sentença no prazo de 06 meses, arquivem-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005249-57.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO RAYNPOLDO HOLLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Apenas 

para situar a demanda, faço uma breve digressão acerca do litígio posto 

em juízo. Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Apresenta documentos que comprovam ser a 

cessionária de crédito de terceiro, nos termos do art. 290 do CC. 

Argumenta que a ausência de notificação da cessão não desobriga o 

devedor diante do cessionário e também não retira a legitimidade deste 

para buscar o seu crédito. Eis a síntese do necessário. Decido. Diante da 

ausência de preliminares, passo a analise do mérito. Destaque-se que as 

provas carreadas pela Reclamada dão conta da cessão de crédito 

perfectibilizada com terceiro, desincumbindo-se, portanto, de seu ônus 

probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. É o suficiente. 

Sobre o tema manifestou-se recentemente nosso Superior Tribunal de 

Justiça, aduzindo que a simples ausência de notificação do devedor 

acerca do crédito cedido não o desobriga ao pagamento da dívida, bem 

como, não impede o cessionário de praticar os atos necessários a 

preservação de seu direito. Para ilustrar, colaciono a ementa do julgado: 

EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA 

DE NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR. CONSEQUÊNCIAS. INSCRIÇÃO EM 

SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA. - A 

cessão de crédito não vale em relação ao devedor, senão quando a este 

notificada. Isso não significa, porém, que a dívida não possa ser exigida 

quando faltar a notificação. - A jurisprudentes deste Superior Tribunal de 

Justiça afirma que a ausência de notificação do devedor acerca da 

cessão do crédito (art. 290 do CC/2002) não torna a dívida inexigível, 

tampouco impede o novo credor de praticar os atos necessários à 

preservação dos direitos cedidos. Precedentes. - Na hipótese dos autos, 

não havendo irregularidade na inscrição da recorrida em banco de dados 

de serviço de proteção ao crédito, não há a configuração de dano moral. - 

Recurso especial conhecido e provido. RECURSO ESPECIAL Nº 1.603.683 

- RO (2016/0146174-3) RELATORA - MINISTRA NANCY ANDRIGHI. 

RECORRENTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO 

PADRONIZADOS PCG BRASIL – MULTICARTEIRA. RECORRIDA: JOSEFA 

FERREIRA DA SILVA. (grifei) Sendo assim, conforme descrito no voto da 

Ilustre Ministra Relatora, a ausência da notificação enseja duas 

consequências: “(i) dispensa o devedor que tenha prestado a obrigação 

diretamente ao cedente de pagá-la novamente ao cessionário; e (ii) 

permite que devedor oponha ao cessionário as exceções de caráter 

pessoal que teria em relação ao cedente.” Logo, como não restou 

comprovado nos autos o pagamento dos débitos ou oposta qualquer 

exceção pessoal pelo devedor (parte Autora), não há que se falar em 

ilegalidade da inscrição, uma vez que se mostra apenas a utilização de 

mecanismo idôneo pelo cessionário, buscando a preservação de seus 

direitos. “Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. REVOGO EVENTUAL LIMINAR 

proferida em favor da parte Autora. Deixo de condenar em custas e 

honorários, ante o exposto no art. da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008993-94.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RITA DE CASSIA FIGUEIREDO BRANDAO (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 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta contrato de 

prestação de serviços 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, 
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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$ 102,28 (cento e 

dois reais e vinte e oito 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: 8013000-44.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NEVIO PEGORARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO PAULI GONCALVES OAB - MT0014286A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AUTOMOTO AUTOMOVEIS E MOTOS DO AMAPA LTDA (REQUERIDO)

VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES 

LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO GONCALVES SANTOS OAB - AP421-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

8013000-44.2016.8.11.0015. REQUERENTE: NEVIO PEGORARO 

REQUERIDO: AUTOMOTO AUTOMOVEIS E MOTOS DO AMAPA LTDA, 

VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES 

LTDA Vistos, etc. Ressai dos autos que o autor e a 1ª requerida resolvem 

por fim parcialmente a presente demanda, continuando contra a 2ª 

reclamada, requerendo, para tanto, a homologação do acordo entabulado 

no id. 6811057. 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. No que tange ao pedido de continuação da 

ação contra a 2ª Requerida, essa não deve prosperar, visto que, trata-se 

de devedores solidários e na forma do art. 844, § 3º, do Código Civil, a 

transação realizada entre um dos devedores solidários e seu credor 

extingue a dívida em relação aos codevedores. Considerando que a 

transação realizada com a AUTOMOTO AUTOMÓVEIS E MOTOS DO 

AMAPÁ LTDA, no valor de R$ 1.120,00, abarcou a reparação dos danos 

materiais e morais a que fazia jus o autor, resta extinta a obrigação em 

face da codevedora VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS 

AUTOMOTORES LTDA. “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). 

Expeça-se o competente ALVARÁ, caso seja necessário. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. SINOP, 28 de julho de 

2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004273-50.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

YAN MARCEL BEJAMIM LESCANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (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. 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. (...) 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 
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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$ 106,04 (cento seis 

reais e quatro 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: 1004277-87.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

330 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória: “O juiz 

conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença: I - quando a 

questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, 

não houver necessidade de produzir prova em audiência.” DO MÉRITO 

Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação contra a 

reclamada, 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). É incontroverso, no caso presente, 

que houve a negativação do nome da Autora pelo Réu, conforme se vê 

dos documentos que acompanharam a inicial. Inobstante, sustenta a parte 

Requerida que agiu amparada no exercício regular do seu direito, tendo em 

vista a inadimplência autoral. Entrementes, em sede de contestação a 

Reclamada juntou documentação, tais como, Laudo Interno do Banco, 

acompanhado de extratos bancários e telas de seu sistema interno 

comprovando a relação jurídica existente entre as partes. Ressalte-se que 

as provas apresentadas são capazes de controverter as alegações da 

parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a 

Reclamada, de seu ônus probatório. 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 que a impugnação não foi capaz de ilidir as provas carreadas 

aos autos. Ainda, Clito Fornaciari Júnior sabiamente discute a questão, 

consoante se infere da passagem abaixo: A atuação do autor é 

fundamental para que restaure a higidez de sua postulação, pois, se a 

alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente que a derrubada 

dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena 

de gerar alguma consequência processual, que, no caso, seria a 

aceitação do afirmado como verdade. (...) 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 o PROCESSO EXTINTO, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. Por fim, CONDENO a parte 

Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixo 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 e honorários advocatícios 

que fixo em 10% sobre o valor da causa, 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: 1004299-48.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON LUIS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que a autora insurge-se 

quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome, discorrendo 

que desconhece os débitos apontados. A Reclamada não apresentou 

DEFESA. 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 
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que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do 

artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de 

dilação probatória. Diante da inexistência de nulidade ou preliminares a 

serem analisadas, passo ao exame do mérito. É incontroverso nos autos 

que autora fora negativada por suposto débito com a Reclamada. Portanto, 

o ponto controvertido da presente ação é desvendar se o apontamento 

fora indevido, bem como a possível responsabilização da requerida por tal 

conduta. A parte autora carreou junto a pet. inicial a consulta realizada no 

SPC/SERASA, na qual consta o apontamento do débito litigado. Verifico 

que a requerida quedou-se revel, não apontando justificativa para aludida 

restrição. Assim, 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. Nesse sentido, destaque-se que “(...) Na colisão de um fato 

negativo com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de 

prová-lo, com preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª 

T. AgRg no Ag 1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 

03/11/2009. DJe 30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa 

senão reconhecer como indevida a manutenção do nome da autora nos 

cadastros de restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as 

medidas pela efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como 

corolário natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. Ademais, 

arrematando este entendimento, transcrevo o julgado da Turma Recursal 

de Mato Grosso, que em caso análogo assim se pronunciou: 

CONSUMIDOR - BANCO - DANO MORAL - DÍVIDA PAGA - MANUTENÇÃO 

DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - DANO MORAL PURO - ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - 

MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Quitada a dívida, cabe 

ao credor o dever de solicitar o cancelamento do cadastro negativo. A 

manutenção indevida dos dados do cliente em cadastro de proteção ao 

crédito depois de quitado o acordo firmado entre as partes para baixa do 

débito, enseja indenização por dano moral. 2 - A parte Autora juntou aos 

autos documentos que embasam a sua pretensão e conferem 

verossimilhança aos seus argumentos. A ré, por sua vez, não logrou 

comprovar a regularidade das cobranças que efetuou. 3 - Na ausência de 

qualquer prova da ré, a verossimilhança das alegações da parte 

Autora-consumidora erige-se à certeza. 4 - Deficiência na prestação do 

serviço, passível de indenização por danos morais, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. 5 - Na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições 

do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Majoração do quantum 

indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter compensatório e 

punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI, 

52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 26/07/2012) 

destacamos No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 

satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, 

constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma 

satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem 

ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar 

atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] A dúplice natureza da 

indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio 

Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em seu Programa de 

Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho sustentado em minhas Instituições 

de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão 

conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por 

haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas 

mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de 

lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer 

espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, 

o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode 

amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da 

vingança”. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 3.000,00, se não 

consegue reverter a situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para DECLARAR como 

INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação efetivada em nome da 

autora, bem como, para CONDENAR a requerida a pagar a autora a 

quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por DANOS 

MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros moratórios 

de 1% ao mês, ambos a partir da presente data (Súmula 362, do STJ). 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, ao requerente 

para manifestar interesse na execução da sentença. Quedando-se inerte 

pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes autos com as devidas 

baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004382-64.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AMNOM KISLON DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO OAB - MT15560/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que a autora insurge-se 

quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome, discorrendo 

que desconhece os débitos apontados. A Reclamada não apresentou 

DEFESA. É a síntese do necessário, eis que, em sede de JEC o relatório é 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e 

Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso em apreço é hipótese 

que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do 

artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de 

dilação probatória. Diante da inexistência de nulidade ou preliminares a 

serem analisadas, passo ao exame do mérito. É incontroverso nos autos 

que autora fora negativada por suposto débito com a Reclamada. Portanto, 

o ponto controvertido da presente ação é desvendar se o apontamento 

fora indevido, bem como a possível responsabilização da requerida por tal 

conduta. A parte autora carreou junto a pet. inicial a consulta realizada no 

SPC/SERASA, na qual consta o apontamento do débito litigado. Verifico 

que a requerida quedou-se revel, não apontando justificativa para aludida 

restrição. Assim, 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. Nesse sentido, destaque-se que “(...) 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 
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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: 1004383-49.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEONICE BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO OAB - MT15560/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que a autora insurge-se 

quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome, discorrendo 

que desconhece os débitos apontados. A Reclamada não apresentou 

DEFESA. É a síntese do necessário, eis que, em sede de JEC o relatório é 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e 

Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso em apreço é hipótese 

que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do 

artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de 

dilação probatória. Diante da inexistência de nulidade ou preliminares a 

serem analisadas, passo ao exame do mérito. É incontroverso nos autos 

que autora fora negativada por suposto débito com a Reclamada. Portanto, 

o ponto controvertido da presente ação é desvendar se o apontamento 

fora indevido, bem como a possível responsabilização da requerida por tal 

conduta. A parte autora carreou junto a pet. inicial a consulta realizada no 

SPC/SERASA, na qual consta o apontamento do débito litigado. Verifico 

que a requerida quedou-se revel, não apontando justificativa para aludida 

restrição. Assim, 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. Nesse sentido, destaque-se que “(...) Na colisão de um fato 

negativo com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de 

prová-lo, com preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª 

T. AgRg no Ag 1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 

03/11/2009. DJe 30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa 

senão reconhecer como indevida a manutenção do nome da autora nos 

cadastros de restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as 

medidas pela efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como 

corolário natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. Ademais, 

arrematando este entendimento, transcrevo o julgado da Turma Recursal 

de Mato Grosso, que em caso análogo assim se pronunciou: 

CONSUMIDOR - BANCO - DANO MORAL - DÍVIDA PAGA - MANUTENÇÃO 

DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - DANO MORAL PURO - ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - 

MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Quitada a dívida, cabe 

ao credor o dever de solicitar o cancelamento do cadastro negativo. A 

manutenção indevida dos dados do cliente em cadastro de proteção ao 

crédito depois de quitado o acordo firmado entre as partes para baixa do 

débito, enseja indenização por dano moral. 2 - A parte Autora juntou aos 

autos documentos que embasam a sua pretensão e conferem 

verossimilhança aos seus argumentos. A ré, por sua vez, não logrou 

comprovar a regularidade das cobranças que efetuou. 3 - Na ausência de 

qualquer prova da ré, a verossimilhança das alegações da parte 

Autora-consumidora erige-se à certeza. 4 - Deficiência na prestação do 
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serviço, passível de indenização por danos morais, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. 5 - Na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições 

do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Majoração do quantum 

indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter compensatório e 

punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI, 

52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 26/07/2012) 

destacamos No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 

satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, 

constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma 

satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem 

ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar 

atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] A dúplice natureza da 

indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio 

Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em seu Programa de 

Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho sustentado em minhas Instituições 

de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão 

conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por 

haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas 

mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de 

lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer 

espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, 

o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode 

amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da 

vingança”. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 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: 1004386-04.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DECLEI SALETE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO OAB - MT15560/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que a autora insurge-se 

quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome, discorrendo 

que desconhece os débitos apontados. A Reclamada não apresentou 

DEFESA. É a síntese do necessário, eis que, em sede de JEC o relatório é 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e 

Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso em apreço é hipótese 

que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do 

artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de 

dilação probatória. Diante da inexistência de nulidade ou preliminares a 

serem analisadas, passo ao exame do mérito. É incontroverso nos autos 

que autora fora negativada por suposto débito com a Reclamada. Portanto, 

o ponto controvertido da presente ação é desvendar se o apontamento 

fora indevido, bem como a possível responsabilização da requerida por tal 

conduta. A parte autora carreou junto a pet. inicial a consulta realizada no 

SPC/SERASA, na qual consta o apontamento do débito litigado. Verifico 

que a requerida quedou-se revel, não apontando justificativa para aludida 

restrição. Assim, 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. Nesse sentido, destaque-se que “(...) Na colisão de um fato 

negativo com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de 

prová-lo, com preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª 

T. AgRg no Ag 1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 

03/11/2009. DJe 30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa 

senão reconhecer como indevida a manutenção do nome da autora nos 

cadastros de restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as 

medidas pela efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como 

corolário natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. Ademais, 

arrematando este entendimento, transcrevo o julgado da Turma Recursal 

de Mato Grosso, que em caso análogo assim se pronunciou: 

CONSUMIDOR - BANCO - DANO MORAL - DÍVIDA PAGA - MANUTENÇÃO 

DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - DANO MORAL PURO - ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - 

MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Quitada a dívida, cabe 

ao credor o dever de solicitar o cancelamento do cadastro negativo. A 

manutenção indevida dos dados do cliente em cadastro de proteção ao 

crédito depois de quitado o acordo firmado entre as partes para baixa do 

débito, enseja indenização por dano moral. 2 - A parte Autora juntou aos 

autos documentos que embasam a sua pretensão e conferem 

verossimilhança aos seus argumentos. A ré, por sua vez, não logrou 

comprovar a regularidade das cobranças que efetuou. 3 - Na ausência de 

qualquer prova da ré, a verossimilhança das alegações da parte 

Autora-consumidora erige-se à certeza. 4 - Deficiência na prestação do 

serviço, passível de indenização por danos morais, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. 5 - Na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições 

do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Majoração do quantum 

indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter compensatório e 

punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI, 

52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 26/07/2012) 

destacamos No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 
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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: 1004387-86.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NARCISO MAZZETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO OAB - MT15560/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que a autora insurge-se 

quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome, discorrendo 

que desconhece os débitos apontados. A Reclamada não apresentou 

DEFESA. É a síntese do necessário, eis que, em sede de JEC o relatório é 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e 

Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso em apreço é hipótese 

que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do 

artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de 

dilação probatória. Diante da inexistência de nulidade ou preliminares a 

serem analisadas, passo ao exame do mérito. É incontroverso nos autos 

que autora fora negativada por suposto débito com a Reclamada. Portanto, 

o ponto controvertido da presente ação é desvendar se o apontamento 

fora indevido, bem como a possível responsabilização da requerida por tal 

conduta. A parte autora carreou junto a pet. inicial a consulta realizada no 

SPC/SERASA, na qual consta o apontamento do débito litigado. Verifico 

que a requerida quedou-se revel, não apontando justificativa para aludida 

restrição. Assim, 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. Nesse sentido, destaque-se que “(...) Na colisão de um fato 

negativo com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de 

prová-lo, com preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª 

T. AgRg no Ag 1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 

03/11/2009. DJe 30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa 

senão reconhecer como indevida a manutenção do nome da autora nos 

cadastros de restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as 

medidas pela efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como 

corolário natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. Ademais, 

arrematando este entendimento, transcrevo o julgado da Turma Recursal 

de Mato Grosso, que em caso análogo assim se pronunciou: 

CONSUMIDOR - BANCO - DANO MORAL - DÍVIDA PAGA - MANUTENÇÃO 

DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - DANO MORAL PURO - ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - 

MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Quitada a dívida, cabe 

ao credor o dever de solicitar o cancelamento do cadastro negativo. A 

manutenção indevida dos dados do cliente em cadastro de proteção ao 

crédito depois de quitado o acordo firmado entre as partes para baixa do 

débito, enseja indenização por dano moral. 2 - A parte Autora juntou aos 

autos documentos que embasam a sua pretensão e conferem 

verossimilhança aos seus argumentos. A ré, por sua vez, não logrou 

comprovar a regularidade das cobranças que efetuou. 3 - Na ausência de 

qualquer prova da ré, a verossimilhança das alegações da parte 

Autora-consumidora erige-se à certeza. 4 - Deficiência na prestação do 

serviço, passível de indenização por danos morais, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. 5 - Na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições 

do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Majoração do quantum 

indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter compensatório e 

punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI, 

52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 26/07/2012) 

destacamos No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 

satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, 

constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma 

satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem 

ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar 

atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] A dúplice natureza da 

indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio 

Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em seu Programa de 

Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho sustentado em minhas Instituições 

de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão 

conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por 

haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas 

mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de 

lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer 

espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, 

o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode 

amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da 

vingança”. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 3.000,00, se não 
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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: 1004388-71.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO RAMOS BRAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE ALMEIDA ALVES OAB - MT23879/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que a autora insurge-se 

quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome, discorrendo 

que desconhece os débitos apontados. A Reclamada não apresentou 

DEFESA. É a síntese do necessário, eis que, em sede de JEC o relatório é 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e 

Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso em apreço é hipótese 

que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do 

artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de 

dilação probatória. Diante da inexistência de nulidade ou preliminares a 

serem analisadas, passo ao exame do mérito. É incontroverso nos autos 

que autora fora negativada por suposto débito com a Reclamada. Portanto, 

o ponto controvertido da presente ação é desvendar se o apontamento 

fora indevido, bem como a possível responsabilização da requerida por tal 

conduta. A parte autora carreou junto a pet. inicial a consulta realizada no 

SPC/SERASA, na qual consta o apontamento do débito litigado. Verifico 

que a requerida quedou-se revel, não apontando justificativa para aludida 

restrição. Assim, 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. Nesse sentido, destaque-se que “(...) Na colisão de um fato 

negativo com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de 

prová-lo, com preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª 

T. AgRg no Ag 1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 

03/11/2009. DJe 30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa 

senão reconhecer como indevida a manutenção do nome da autora nos 

cadastros de restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as 

medidas pela efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como 

corolário natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. Ademais, 

arrematando este entendimento, transcrevo o julgado da Turma Recursal 

de Mato Grosso, que em caso análogo assim se pronunciou: 

CONSUMIDOR - BANCO - DANO MORAL - DÍVIDA PAGA - MANUTENÇÃO 

DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - DANO MORAL PURO - ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - 

MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Quitada a dívida, cabe 

ao credor o dever de solicitar o cancelamento do cadastro negativo. A 

manutenção indevida dos dados do cliente em cadastro de proteção ao 

crédito depois de quitado o acordo firmado entre as partes para baixa do 

débito, enseja indenização por dano moral. 2 - A parte Autora juntou aos 

autos documentos que embasam a sua pretensão e conferem 

verossimilhança aos seus argumentos. A ré, por sua vez, não logrou 

comprovar a regularidade das cobranças que efetuou. 3 - Na ausência de 

qualquer prova da ré, a verossimilhança das alegações da parte 

Autora-consumidora erige-se à certeza. 4 - Deficiência na prestação do 

serviço, passível de indenização por danos morais, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. 5 - Na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições 

do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Majoração do quantum 

indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter compensatório e 

punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI, 

52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 26/07/2012) 

destacamos No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 

satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, 

constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma 

satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem 

ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar 

atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] A dúplice natureza da 

indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio 

Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em seu Programa de 

Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho sustentado em minhas Instituições 

de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão 

conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por 

haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas 

mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de 

lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer 

espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, 

o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode 

amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da 

vingança”. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 3.000,00, se não 

consegue reverter a situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para DECLARAR como 

INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação efetivada em nome da 

autora, bem como, para CONDENAR a requerida a pagar a autora a 

quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por DANOS 

MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros moratórios 

de 1% ao mês, ambos a partir da presente data (Súmula 362, do STJ). 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, ao requerente 

para manifestar interesse na execução da sentença. Quedando-se inerte 

pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes autos com as devidas 

baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001935-06.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA DAIANE DA GAMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Em síntese aduz a parte 

Requerente que teve seu nome inscrito indevidamente em cadastro de 

inadimplentes por débito que desconhece. Cumpre, primeiramente, 

registrar que após a contestação da Requerida, a parte Requerente 

formulou pedido de desistência da demanda. A rigor, conforme prevê o 

Enunciado nº 90 do FONAJE, mesmo após a citação, é dispensada a 

anuência da parte Requerida quando há pedido de desistência da 

demanda. Todavia, referido Enunciado sofreu alteração em seu texto no 

XXXVIII ocorrido em Belo Horizonte/MG, entre os dias 25 e 27 de 

novembro/2015, passando a constar a seguinte redação[1]: A desistência 

da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do 

processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de 

má-fé ou lide temerária (grifo nosso). Ante a detida análise dos autos a 

parte Requerente, em sua exordial afirmou categoricamente que não 

possuía relação jurídica, contudo em sede de contestação a parte 

Requerida provou cabalmente a existência de referida relação jurídica, 

sendo que a parte Requerente não se manifestou nos autos para 

impugnar referida documentação, ao contrário, tão somente formulou 

pedido de desistência. Nesta esteira de raciocínio, cabe destacar que a 

prova pericial visa esclarecer ponto controvertido da demanda que 

necessite de parecer técnico. Ora, a parte Requerente, no momento 

oportuno não se insurge contra os documentos acostados na petição 

inicial, de modo que não há questão controversa sobre estes a demandar 

realização de perícia. In casu, de acordo com as provas produzidas pela 

parte Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos fatos para tentar 

se eximir de suas obrigações contratuais, buscando ainda obter vantagem 

indevida com a condenação da demandada em danos morais. Desta 

forma, OPINO pela REJEIÇÃO da PRELIMINAR de INCOMPETÊNCIA 

hasteada e pelo NÃO ACOLHIMENTO do PEDIDO DE DESISTÊNCIA 

formulado pela parte Requerente ante a patente má-fé processual desta. 

A parte Reclamada apresenta farta documentação, comprovando a 

relação jurídica existente entre as partes. Destaque-se que as provas 

aportadas são capazes de controverter as alegações da parte Autora e 

inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a parte Reclamada, 

de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. O ônus 

da prova dos fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do 

autor é do réu (art. 373, II, do CPC). Todavia, o silêncio do autor sobre o 

fato extintivo deduzido pelo réu implica o mesmo efeito que se tem a partir 

do silêncio do réu acerca do fato constitutivo do direito do autor. O fato 

torna-se incontroverso e não precisa ser provado. Sobre o assunto, 

cumpre trazer à baila o esclarecedor escólio de Joel Dias Figueira Júnior: 

Deixando o autor fluir em branco o prazo decendial, fica o réu dispensado 

de fazer prova a respeito dos fatos novos alegados e que foram opostos 

na contestação, posto que desnecessária a produção probatória acerca 

de questões incontroversas.” (FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias. Comentários 

ao Código de Processo Civil, RT, 4º vol., II tomo, 2ª edição, 2006, página 

457) Ainda, Clito Fornaciari Júnior sabiamente discute a questão, 

consoante se infere da passagem abaixo: A atuação do autor é 

fundamental para que restaure a higidez de sua postulação, pois, se a 

alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente que a derrubada 

dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena 

de gerar alguma consequência processual, que, no caso, seria a 

aceitação do afirmado como verdade [...]. O julgador não tem o dever de 

suprir a omissão probatória das alegações feitas pelas partes, sendo 

ônus dos litigantes o cumprimento da determinação constante do artigo 

373 na busca da comprovação de suas alegações. Por derradeiro, a 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. Tal pratica 

deve ser punida com aplicação de multa por litigância de má fé, o que já 

restou decidido por nossos tribunais, senão vejamos: DIREITO DO 

CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de débito c.c. 

Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir relação 

contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a inscrição de 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência da ação ? 

Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se desincumbiu ? 

Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito ? Negativação 

do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito ? Exercício 

regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da requerida legítima - 

Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 

252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição de pena por 

litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) A multa, evidentemente, não tem caráter 

ressarcitório, mas apenas punitivo e inibitório, pois visa a impedir o 

exercício irresponsável do direito. “Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos iniciais e, de outro modo, PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO, 

para CONDENAR a parte Autora ao pagamento dos valores pendentes, 

quais sejam, R$ 71,80 (setenta e um 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: 1012028-62.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA APARECIDA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que a autora insurge-se 

quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome. A Reclamada 

por sua vez, 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. DO MÉRITO É 

incontroverso nos autos que autora fora negativada por suposto débito 

com a Reclamada. Portanto, o ponto controvertido da presente ação é 

desvendar se o apontamento fora indevido, bem como a possível 

responsabilização da requerida por tal conduta. A parte autora carreou 

junto a pet. inicial a consulta realizada no SPC/SERASA, na qual consta o 

apontamento do débito litigado. Verifico que a requerida limita-se a alegar a 

existência do débito motivo da inclusão do nome da autora nos cadastros 

de proteção ao crédito. Contudo, não trouxe a reclamada qualquer 

comprovante do débito mencionado, invertendo-se neste caso o ônus da 

prova, tendo em vista a hipossuficiência técnica do requerente, nos 

termos do art. 6º, inc. VIII da lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a 

existência de possível dívida e deixando de juntar aos autos documentos 

hábeis a comprovar suas alegações, não livra a parte promovida de seu 

ônus probatório, principalmente por se tratar de fato negativo que o autor 

não pode provar (ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no 

art. 6º, inc. VIII, da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um 

fato negativo com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de 

prová-lo, com preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª 

T. AgRg no Ag 1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 

03/11/2009. DJe 30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa 
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senão reconhecer como indevida a manutenção do nome da autora nos 

cadastros de restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as 

medidas pela efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como 

corolário natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. Ademais, 

arrematando este entendimento, transcrevo o julgado da Turma Recursal 

de Mato Grosso, que em caso análogo assim se pronunciou: 

CONSUMIDOR - BANCO - DANO MORAL - DÍVIDA PAGA - MANUTENÇÃO 

DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - DANO MORAL PURO - ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - 

MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Quitada a dívida, cabe 

ao credor o dever de solicitar o cancelamento do cadastro negativo. A 

manutenção indevida dos dados do cliente em cadastro de proteção ao 

crédito depois de quitado o acordo firmado entre as partes para baixa do 

débito, enseja indenização por dano moral. 2 - A parte Autora juntou aos 

autos documentos que embasam a sua pretensão e conferem 

verossimilhança aos seus argumentos. A ré, por sua vez, não logrou 

comprovar a regularidade das cobranças que efetuou. 3 - Na ausência de 

qualquer prova da ré, a verossimilhança das alegações da parte 

Autora-consumidora erige-se à certeza. 4 - Deficiência na prestação do 

serviço, passível de indenização por danos morais, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. 5 - Na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições 

do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Majoração do quantum 

indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter compensatório e 

punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI, 

52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 26/07/2012) 

destacamos Por derradeiro, tenho que a quantia de R$ 1.500,00 (mil e 

quinhentos reais) para a Requerente é razoável de acordo com as lesão 

que se pretende combater, levando-se em consideração os fatos 

narrados na petição inicial, bem como considerando que apesar de serem 

posteriores há outra inscrição em nome da parte Requerente o que 

atenuam o abalo moral sofrido. Neste ponto destaca-se: APELAÇÃO 

CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR NOS 

CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. 

EXISTÊNCIA DE OUTRAS NEGATIVAÇÕES. SÚMULA 385 DO STJ. 

INAPLICABILIDADE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. […] Outrossim, 

a existência de outros apontamentos negativos em nome do consumidor 

não tem o condão de afastar o direito à indenização por dano moral, 

repercutindo, tão somente, no quantum devido a esse título. […](TJRS, 

Apelação Cível Nº 70061054078, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado 

em 30/07/2015 - grifo nosso) Destarte, considerando todas as 

circunstâncias que envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 

1.500,00, se não consegue reverter a situação da parte autora ao “status 

quo ante”, pelo menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. 

“Ex Positis”, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para 

DECLARAR como INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação 

efetivada em nome da autora, bem como, para CONDENAR a requerida a 

pagar a autora a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a título de 

indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo 

INPC, e juros moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da presente data 

(Súmula 362, do STJ). Deixo de condenar as partes ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, ao requerente para manifestar interesse na execução da 

sentença. Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) meses, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001938-58.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO DA SILVA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. 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 histórico de 

pagamentos, 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 
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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: 1005927-72.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE VARAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUCLESIO BORTOLAS OAB - MT17544/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da lei 9099/95. 

Decido. Compulsando os autos, verifico que o Autor postula pela 

DESISTÊNCIA da AÇÃO. Em atenção ao pedido da parte autora, a qual não 

possui mais interesse no prosseguimento da demanda, bem como, 

considerando que em sede de JEC não se faz necessária a anuência da 

parte requerida, tenho como medida imperiosa a extinção da presente 

demanda. Além do mais, sobre o assunto, o Enunciado 90 do FONAJE 

assim dispõe: “A desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já 

citado, implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento (XVI Encontro – 

Rio de Janeiro/RJ)”. Posto isso, e sem maiores delongas, HOMOLOGO a 

DESISTÊNCIA formulada, DECLARANDO-SE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO de 

MÉRITO a presente demanda, nos termos do art. 485, VIII do CPC. Sem 

custas ou despesas processuais (art. 55 da Lei nº. 9099/95). Publique-se. 

Cumpra-se. Transitada em julgado, arquivem-se com as baixas e 

anotações necessárias.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005958-92.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON JOAO LUFT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR EMILIO CARBONARI JUNIOR OAB - MT22696/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido 

acordo fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. 

Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado, 

para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com arrimo no que 

dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTO o processo com RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas 

ou despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Consigno que não há 

necessidade de intimação das partes da sentença homologatória de 

transação, consoante Enunciado n.º 12 do FONAJE. Após o trânsito em 

julgado, proceda-se com as baixas e anotações de praxe e ARQUIVE-SE, 

expedindo o competente ALVARÁ, caso seja necessário. Publique-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1006602-69.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EGINO DE JESUS ENGSTER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO DE FARIA MONTEIRO OAB - MT0017298S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1006602-69.2017.8.11.0015. REQUERENTE: EGINO DE JESUS ENGSTER 

REQUERIDO: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA Vistos, etc. 

Dispensado o relatório a teor do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Fundamento e decido. O caso comporta julgamento antecipado, não 

havendo necessidade de produção de prova em audiência, pois se trata 

de matéria de direito e a prova produzida dá suporte ao julgamento da lide 

no estado em que se encontra. Sendo assim, face aos princípios da 

celeridade e economia processual, e com suporte artigo 355, I, do Código 

de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. De início, rejeito a 

preliminar de pedido indeterminado, vez que o pedido está especificado e 

determinado no sentido de pleitear o autor a revisão de quantia paga pelo 

contrato de transporte para que seja aplicada a média do mercado. Ainda, 

não há o que se falar em decadência em razão de inaplicabilidade do 

artigo 754 do Código Civil ao caso, já que não se discute eventuais avarias 

ou extravios de mercadoria, mas sim o preço do frete. Analisadas as 

questões preliminares, julgo o mérito. A solução do litígio não demanda 

muito esforço, vez que a regra do Código de Processo Civil estabelece 

que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. A inversão do 

ônus da prova é desnecessária, vez que os elementos de prova coligidos 

aos autos são suficientes para apreciar a demanda. Em que pese as 

alegações da parte autora, não há prova nos autos do valor que 

supostamente haveria sido convencionado para o transporte das 

mercadorias no patamar de R$ 220,00 reais por volume, totalizando R$ 

1.100,00. Extrai-se da inicial que o promovente entabulou contrato de 

transporte de mercadorias com a empresa demandada, ajustando 

pagamento após a entrega dos bens que totalizaria a quantia de R$ 

1.100,00. Após, surpreendeu-se pelo valor do boleto enviado, aduzindo 

que a quantia fatura ultrapassa os valores praticados pelo mercado, 

requerendo a revisão contratual Já a requerida, a seu turno, defendeu a 

regularidade do cálculo do frete pela cubagem dos produtos a serem 

transportados. No que tange à pretensão inicial, não prospera o pedido de 

revisão do preço do frete realizado. Isso porque, conquanto seja 

responsabilidade da empresa transportadora informar devidamente os 

valores praticados em relação a seus serviços, também incumbe ao 

contratante requerer tal informação antes de autorizar o transporte das 

mercadorias. Nota-se que a transportadora agiu de boa-fé, cumprindo 

fielmente com o contrato entabulado, entregando as respectivas 

mercadorias e, assim, fazendo jus a contraprestação devida. Ademais, a 

revisão do contrato pretendida pela apelada somente deve ocorrer em 

situações excepcionalíssimas, desde que cabalmente demonstrado 

desequilíbrio das obrigações assumidas pelas partes, o que não se 

vislumbra no caso em apreço. Igualmente, o mero fato de existir empresas 

que realizariam os serviços por preço inferior àquele exigido pela 

requerido não revela, por si só, a existência de abusividade no custo 

frete, senão apenas que a apelada não procedeu a devida avaliação do 

mercado antes de concretizar a avença, como alhures expendido. 

Ressalta-se também que cada sociedade empresária desenvolve suas 

atividades à sua maneira, possuindo, no mais das vezes, custos 

operacionais distintos, especialmente no mercado de transportes, em que 

há inúmeras especialidades de cargas, de veículos e de serviços 

oferecidos pelas transportadoras. Diante de todo o exposto, julgo 

IMPROCEDENTE o pedido inicial e, via de consequência, extingo o 

processo com resolução do mérito, o que faço com fundamento no artigo 
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487, inciso I, do Código de Processo Civil. Defiro os benefícios da justiça 

gratuita. Sem custas e honorários advocatícios (art. 54 da Lei 9.099/95). 

Transitada em julgado, arquive-se com as baixas e anotações 

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. SINOP, 30 de julho de 2018. Juiz(a) 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011113-13.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MICHAEL ALVES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHN LINCOLN SANTOS TEIXEIRA OAB - MT0016853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO PROTETORA DOS ANIMAIS DO MUNICIPIO DE SINOP 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANA FELTRIM SOUZA OAB - MT9810/B-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1011113-13.2017.8.11.0015. REQUERENTE: MICHAEL ALVES DE LIMA 

REQUERIDO: ASSOCIACAO PROTETORA DOS ANIMAIS DO MUNICIPIO DE 

SINOP Vistos, etc. Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 

Compulsando-se os autos depreende-se a desnecessidade de dilação 

probatória, pois o feito encontra-se devidamente instruído com provas 

documentais suficientes para a formação do convencimento do julgador. 

Assim, com fulcro no artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, é 

cabível o julgamento antecipado do feito. Presentes os pressupostos de 

constituição e de validade do processo, bem como as condições da ação, 

superada a preliminar suscitada, nulidades a declarar, irregularidades a 

sanar, ou questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do 

mérito. Vejamos: Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR, FAZER E 

NÃO FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS COM 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA afirmando o autor em 02/02/2017, 

procurou a requerida para adotar um cachorro, ocasião em que acabou 

adotando 02 cães, os quais receberam o nome de Robin e Bebeto e 

juntaram-se ao cachorro que o mesmo já possuía, chamado de Belinha. 

Verbera que, em 09/08/2017, o cão Robin veio a óbito, por razões alheias 

a vontade do autor, em pese ter sido medicado e consultado por um 

veterinário. Narra que o falecimento do cachorro ocorreu enquanto o autor 

trabalhava e que a requerida, supostamente após receber uma denúncia 

anônima, foi até sua residência e gravou um vídeo, imputando-lhe o crime 

de maus-tratos aos animais, que foi divulgado em rede social da mesma, 

junto com a foto e dados pessoais do autor, e levou embora os outros 02 

animais, o que havia sido adotado e aquele que já era de sua propriedade. 

Ressalta o autor que a publicação feita pela requerida na internet lhe 

causa inúmeros transtornos, eis que vem sendo humilhado por diversas 

pessoas em comentários na rede social, bem como recebe telefonemas 

com ameaças e xingamentos, além de ter que prestar contas ao seu 

superior na empresa em que trabalha. Pretende o autor que a requerida 

seja condenada a devolve os animais de sua propriedade, bem como retire 

da rede social a publicação envolvendo o caso em apreço e se retrate 

publicamente pelo mesmo meio que se deu a publicação, bem como ao 

pagamento de Passa-se ao julgamento. Compulsando os autos, verifica-se 

a existência da publicação e a sua autoria. O direito à honra está previsto 

no art. 5º, inciso X, da Constituição Federal: Art. 5º Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: (…) X- São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a 

imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano 

material ou moral decorrente de sua violação. No caso dos autos, os prints 

juntados dá conta que a requerida, utilizando-se da rede social facebook, 

publicou imagens do autor, nome, endereço entre outros dados pessoais 

com a seguinte acusação: “Ontem à noite, recebemos uma denúncia de 

que havia um cão, Robin, que estava doente, ficava preso e nem latia 

mais. Qual não foi a nossa surpresa quando a denunciante disse que 

esse animal e mais um, Bebeto, haviam sido adotados na APAMS. Hoje 

cedo, consultando nossos cadastros identificamos o adotante e, 

imediatamente, fomos ao local. Olhem o que encontramos: ROBIN JÁ 

ESTAVA MORTO! Sem auxílio Veterinario, sem cuidado, como se não 

tivesse dono, na verdade não tinha mesmo! Isso não é um dono! Robin foi 

recolhido, morto, e junto Bebeto e mais um animal, ambos cheios de pulgas 

e carrapatos! POR ISSO, EXISTE UM QUESTIONÁRIO, A VISITA, E, AINDA 

ASSIM, ACONTECE ISSO! É claro, que um animal pode vir a óbito, mas que 

seja tratado, que o adotante se importe com ele. Já sabemos que isso não 

aconteceu. Todos esses casos estão sendo levados à justiça, isso é 

MAUS TRATOS e, maus tratos é CRIME! #apamsadotenaoabandone” 

Diga-se que, a partir das publicações com a foto do requerente e seus 

dados pessoais, as ofensas, a maioria delas em tons raivosos, 

ameaçadores e desmedidos, começaram a surgir quase que 

instantaneamente, fazendo com que a publicação “viralizasse” na rede 

social. Sem mencionar o número de seguidores que a página da requerida 

“APAMS” possui, os diversos comentários ofensivos que foram 

publicados, além das centenas de curtidas e milhares de 

compartilhamentos. As acusações proferidas pela ré junto da divulgação 

da imagem do autor e seus dados pessoais, foram suficientes para incitar 

outras pessoas a fazerem comentários insultado o autor. Por óbvio que 

tais manifestações somente foram geradas a partir da publicação feita 

pela requerida. E sabe-se que neste meio virtual de comunicação não 

existe limite territorial, de modo que é impossível mensurar o número de 

pessoas que tiveram acesso a tal publicação. Ora, se a requerida 

realmente tinha interesse em denunciar eventual ato delituoso praticado 

pela autora, deveria ter feito pelas vias legais adequadas, não sendo 

necessário utilizar-se de uma rede social para tanto, o que evidencia seu 

intuito de atingir a honra do autor. A responsabilidade civil baseada no art. 

186 do CC pressupõe a demonstração dos requisitos legais: ação ou 

omissão voluntária ou culposa, ilicitude, nexo de causalidade e dano. A 

relação entre as pessoas deve ser pautada pelo respeito e urbanidade. 

Na hipótese dos autos, a ré violou os direitos da personalidade da pessoa, 

ao divulgar fato na rede mundial de computares. O ato praticado contra a 

dignidade da pessoa deve ser reparado. O dano moral deve ser 

estabelecido com razoabilidade, de modo a servir de lenitivo ao sofrimento 

da vítima. Devem, ainda, ser levados em consideração os dados 

concretos dos autos. No caso, o fato atribuído ao autor não foi 

minimamente demonstrado. Porém, a ré divulgou acusação, a qual teve 

grande repercussão. Nesse sentido, calha a transcrição dos seguintes 

precedentes: “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CALÚNIA. PUBLICAÇÃO DE 

COMENTÁRIOS NO FACEBOOK COM IMPUTAÇÃO DE CRIME FUNCIONAL 

AO AUTOR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. 1. A 

autor afirma ter sido atacado com comentários caluniosos, perpetrados 

pela ré, no facebook, o que restou devidamente comprovado, através da 

prova documental acostada às fls. 15-18. 2. A ré sustenta que suas 

declarações não se deram na página pessoal do autor, mas na de 

terceiro, não atingindo o seu círculo de amizades, razão pela qual não 

houve dano algum. 3. Ao contrário do sustentado pela recorrente, as 

mensagens postadas na página do Secretário de Trânsito, Transporte e 

Mobilidade Urbana, imputando ao autor, servidor público municipal de 

Santa Maria, fato definido como crime, sem qualquer comprovação, 

evidencia conduta ilícita e a clara intenção de denegrir-lhe a honra. 4. 

Configurada a ofensa caluniosa, impõe-se o reconhecimento do dever de 

indenizar, em face da violação à honra do autor. 5. Quantum fixado em R$ 

2.000,00 que se mostra adequado e razoável ao caso concreto. 

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO 

IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005569843, Primeira Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, 

Julgado em 29/10/2015)” “RESPONSABILIDADE CIVIL. DIFAMAÇÃO E 

CALÚNIA EM REDE SOCIAL. COMENTÁRIOS NO FACEBOOK. OFENSA À 

HONRA SUBJETIVA E OBJETIVA DOS AUTORES. ABUSO NO EXERCÍCIO 

DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DANOS MORAIS. DEVER DE INDENIZAR 

CONFIGURADO. Pela redação do art. 5º, X, da Constituição Federal, "são 

invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, 

assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente 

de sua violação". Hipótese em que o réu, através de postagens no 

"Facebook", acusou a diretora do departamento jurídico e o assessor 

jurídico do sindicato dos bancários de Santa Maria, ora autores, da prática 

de prevaricação, sem fazer prova neste sentido. Conduta que se revelou 

como abuso no exercício da liberdade de expressão, vindo a atingir a 

honra subjetiva e objetiva dos demandantes. Danos morais configurados 

in re ipsa. Montante indenizatório mantido em R$5.000,00 (cinco mil reais), 

considerando-se valores fixados em causas análogas e as 

particularidades do caso concreto. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação 
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Cível Nº 70070173638, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 29/09/2016)” Não há prova 

sobre proceder indevido por parte da autora. Logo, inexiste elemento a 

indicar o abandono e maus-tratos de animal. De outro lado, a ré pode ter 

tido a impressão de fato que na verdade não ocorreu. Ela acredita na sua 

versão, a qual pode não corresponder exatamente à fidelidade do 

acontecimento. A explicação pode ter origem no ângulo de visão, na 

percepção enganosa ou observação de parte do evento. Ocorre que, em 

seguida, o proceder da ré, a postagem no Facebook, constituiu ato ilícito, o 

que faz incidir as regras dos arts. 186 e 187 do CC. Não havia certeza 

sobre o evento ocorrido. E mesmo que existisse, cabia a comunicação à 

autoridade competente. Por essas razões, o ato praticado pela ré causou 

violação de direito da personalidade do autor. Assim, restou demonstrado 

que a publicação da requerida atingiu a esfera íntima do autor, 

causando-lhe evidente abalo moral presumido. O dano moral a ser 

reparado é puro, pois atingiu direito de personalidade, a honra subjetiva da 

pessoa. A impotência do consumidor às práticas usuais do fornecedor, 

como no caso em tela, causam mais do que mero dissabor, trazendo 

sentimento de angustia, ansiedade e humilhação. Posto isso, 

considerando-se as circunstâncias do caso, o caráter pedagógico da 

condenação, entendo que o valor R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de 

danos morais a ser pago pela parte ré é justo. No que tange ao pedido de 

devolução dos cães Belinha e Bebeto, em que pese a liminar deferida 

determinar que a requerida se abstivesse de dispor do mesmo antes sem 

previa autorização do juízo, este não foi cumprido, tendo em vista os cães 

terem sido adotados em data anterior a citação da requerida, resta 

prejudicado. Ante o exposto, RATIFICA-SE a liminar deferida no ID. 

1033426, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO inicial, para: 

a) DETERMINAR que a ré retire de sua página no facebook todas as 

publicações que possam identificar o autor, em especial aquelas 

demonstradas nos autos, confirmando a liminar concedida no ID. 1033426; 

b) CONDENAR a ré a elaborar texto com retratação a ser publicada em 

seu perfil da rede social facebook, com o mesmo número de caracteres 

utilizados na publicação ofensiva e pelo período mínimo de trinta dias, cuja 

obrigação deverá ser cumprida no prazo de quinze dias a contar do 

trânsito em julgado; c) CONDENAR a ré a pagar à autora a importância de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, 

sobre o qual incidirá juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, e 

correção monetária, pelo INPC, ambos a partir do arbitramento. Sem custas 

e honorários nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). 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. 

SINOP, 29 de julho de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007506-55.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FREDERICO COSTA CAVENAGHI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL LOPES DOS SANTOS OAB - MT24052/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R.C.R. ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM DOMICILIAR LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1007506-55.2018.8.11.0015. REQUERENTE: FREDERICO COSTA 

CAVENAGHI REQUERIDO: R.C.R. ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM 

DOMICILIAR LTDA - ME Vistos, etc. Os autos vieram conclusos a analise 

da petição inicial de AÇÃO MONITÓRIA. A competência do Juízo é um dos 

pressupostos processuais, que deve ser observado pelo Juiz, ainda que 

não alegado pelas partes, por se tratar de princípio de ordem pública. 

Assim, o Magistrado tem a obrigação legal de analisar se estão presentes 

os pressupostos processuais, dentre eles a competência do juízo. Os 

Juizados Especiais Cíveis não podem julgar a ação monitória por pura 

incompatibilidade de ritos, ao passo que, a ação monitória possui 

procedimento especial. Sobre a questão do cabimento de ação monitória 

nos Juizados Especiais, trago um enunciado do FONAJE: "Enunciado 8 - 

As ações cíveis sujeitas aos procedimentos especiais não são 

admissíveis nos Juizados Especiais". Segue a decisão ementada: 

48477851 - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO 

MONITÓRIA. RITO ESPECIALÍSSIMO. ADAPTAÇÃO AO RITO DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM ANÁLISE DO MÉRITO NEM COMVERSÃO DO 

PROCEDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Na hipótese, 

inaplicável a jurisprudência colacionada à fl. 18, que não analisou a 

compatibilidade de processamento da ação monitória com o rito dos 

juizados especiais cíveis estabelecido pela Lei nº 9.099/95. 2. Conforme 

texto legal específico, a ação monitória tem rito próprio que não se adapta 

ao rito dos Juizados Especiais Cíveis. É que nas ações cíveis propostas 

perante o Juizado especial, quando o autor ingressa com a ação, já é 

intimado para audiência conciliatória e, paralelamente, o réu é citado e 

intimado para esta mesma audiência conciliatória, que preferencialmente 

deve ser una, cumulando a instrução e julgamento em atendimento ao 

princípio da celeridade. Abrem-se três caminhos. a) as partes conciliam e 

o processo é extinto com julgamento do mérito; b) as partes conciliam, mas 

fazem opção por juízo arbitral, que se encarregará de instruir o processo 

e oferecer laudo arbitral para homologação pelo juiz togado; c) as partes 

não conciliam e prossegue- se na instrução e julgamento do feito por juiz 

togado. Este é o caminho natural das ações cognitivas cíveis em sede dos 

juizados especiais. 3. E por força do que prescrevem os artigos 1.102b e 

1.102c do Código de Processo Civil, o juiz não poderá modificar o rito da 

monitória para adaptá-la ao rito da Lei nº 9.099/95, eis que naquela ação, 

estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá de plano a 

expedição de mandado de pagamento ou de entrega da coisa, no prazo de 

15 (quinze) dias, sendo que dentro deste prazo o réu poderá oferecer 

embargos, os quais suspenderão a eficácia do mandado inicial. Se não 

forem opostos embargos, se constituirá, de pleno direito, o título executivo 

judicial, ocasião em que o mandado inicial será convertido em mandado 

executivo, prosseguindo-se para a expropriação de bens do devedor e 

satisfação do crédito exigido. 4. A flagrante diferença do rito da ação 

monitória com o rito da ação de cognição submetida ao rito dos juizados 

especiais cíveis impede seu processamento nesta sede especial. Neste 

sentido Acórdão nr. 329014, 20080110097309ACJ, Relator. ALFEU 

MACHADO, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, 

Publicado no DJE. 14/11/2008. Pág. 108, e Acórdão nr. 192531, 

20030110884390ACJ, Relator. TEOFILO CAETANO, 1ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais do Distrito Federal, Publicado no DJU SECAO 3. 

31/05/2004. Pág. 54. 5. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida 

por seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de 

acórdão, na forma do art. 46, da Lei nº 9.099/95. Sem custas adicionais e 

sem condenação em honorários advocatícios à falta de contrarrazões. 

(TJDF; Rec 2012.03.1.028024-2; Ac. 652.473; Primeira Turma Recursal 

dos Juizados Especiais do Distrito Federal; Rel. Juiz Demetrius Gomes 

Cavalcanti; DJDFTE 15/02/2013; Pág. 240) AÇÃO MONITÓRIA. 

Incompetência absoluta do juizado especial cível. Matéria de ordem 

pública. Extinção do processo, de ofício, sem resolução do mérito. 

Recurso prejudicado. (TJRS; RecCv 37817-88.2012.8.21.9000; Erechim; 

Terceira Turma Recursal Cível; Relª Desª Adriana da Silva Ribeiro; Julg. 

24/01/2013; DJERS 29/01/2013) 93244136 - RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

MONITÓRIA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO. Não é competente o juizado 

especial para o processamento da ação monitória, uma vez que esta 

possui rito próprio incompatível com o do juizado. Jurisprudência 

dominante das turmas. Negado seguimento ao recurso. (TJRS; RecCv 

43481-37.2011.8.21.9000; Santo Ângelo; Primeira Turma Recursal Cível; 

Rel. Des. Pedro Luiz Pozza; Julg. 08/06/2012; DJERS 12/06/2012) “Ex 

positis”, DECLARO a Incompetência deste Juízo para processar e julgar o 

feito e, por consequência, DECLINO da competência, devendo o feito ser 

redistribuído a uma das Varas Cíveis desta Comarca, em observância aos 

princípios da economia e da celeridade processual, à luz do disposto no 

art. 8º do CPC, com as devidas anotações e baixa no sistema 

informatizado “PJe”. Intimem-se. Cumpra-se. ÀS PROVIDÊNCIAS. SINOP, 

30 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 31911 Nr: 8555-76.2003.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO ANTÔNIO COMERLATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOCELAINE DA SILVA 

BARBOSA DE LIMA - OAB:16.619/O-MT, RONY PETERSON BARBOSA 

DE OLIVERA - OAB:MT/15.565

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 415, inciso IV, do Código de 

Processo Penal, ABSOLVO SUMARIAMENTE o acusado ROBERTO 

ANTÔNIO COMERLATTO, brasileiro, convivente, empresário, natural de 

Marechal Candido Rondon/PR, filho de Plácido Comerlatto e de Gherta 

Renilda Comerlatto, sem residência fixa nesta urbe, da imputação que lhe 

foi feita na exordial, em razão do reconhecimento de ter o acusado agido 

sob o amparo da legítima defesa própria, nos termos dos artigos 23, II e 

25, ambos do Código Penal Brasileiro.Não há bens a serem destinados 

nestes autos.Declaro o perdimento arma de fogo apreendida (fl.30) em 

favor da União, determinando as providências do art. 25 da Lei nº 

10.826/2003. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, 

procedam-se as comunicações necessárias, dê-se baixa e arquivem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 309871 Nr: 14556-86.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO BATISTA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE MATHEUS DE FRANÇA 

GUERRA - OAB:

 Código nº 309871

Vistos,

In casu, a denúncia atende aos requisitos do art. 41, do CPP, porquanto 

ostenta a exposição dos fatos típicos, jurídicos e culpáveis (artigo 302, 

§1°, inciso III, e artigo 303, parágrafo único, ambos da Lei n° 9.503/97), 

contendo as circunstâncias em que a infração penal foi cometida, a 

qualificação do acusado, a classificação dos delitos e rol de testemunhas, 

sendo certo que da narrativa fática se verifica a presença de indícios 

suficientes da autoria do delito imputado à ré.

 Constato a existência de lastro probatório mínimo e a circunstância de que 

os fatos narrados constitui infração penal. Uma vez reunidos esses dois 

requisitos, a denúncia deve ser recebida, deflagrando-se a ação penal. 

Somente com a dilação probatória poder-se-á averiguar a real prática do 

fato descrito, a participação e o elemento subjetivo da ação da 

denunciada, bem como sua eventual adequação ao tipo em cuja sanção 

restou incursa, respeitada a ampla defesa e sob o crivo do contraditório.

Quanto às demais alegações expendidas pela defesa às fls. 125/137, 

verifico que estas carecem de dilação probatória por cuidar-se, em 

síntese, do mérito da ação, razão pela qual inoportuno o momento 

processual para sua análise, frente o princípio da busca da verdade real. 

Não sendo o caso de trancamento da ação penal nem de absolvição 

sumária (art. 397 CPP) dou regular prosseguimento ao feito.

Por conseguinte, designo audiência de instrução e julgamento a realizar-se 

no dia 10/10/2018, às 13h30 min, ocasião em que serão inquiridas as 

testemunhas de acusação, defesa e sucessivamente realizado o 

interrogatório do acusado.

Em tempo, defiro a realização de perícia complementar requestada pela 

defesa à fl. 137, pelo que intimem-se as partes para apresentarem 

quesitos no prazo de 15 (quinze) dias.

Expeça-se o necessário para a realização do ato.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 284773 Nr: 18818-16.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcio Cristiano Cabral - 

OAB:22864

 (...) Quanto às demais alegações expendidas pela defesa às fls. 49/66, 

verifico que estas carecem de dilação probatória por cuidar-se, em 

síntese, do mérito da ação, razão pela qual inoportuno o momento 

processual para sua análise, frente o princípio da busca da verdade real. 

Não sendo o caso de trancamento da ação penal nem de absolvição 

sumária (art. 397 CPP) dou regular prosseguimento ao feito. Por 

conseguinte, designo audiência de instrução e julgamento a realizar-se no 

dia 22/10/2018, às 13h30 min, ocasião em que serão inquiridas as 

testemunhas de acusação, defesa e sucessivamente realizado o 

interrogatório do acusado. Expeça-se o necessário para a realização do 

ato. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 309068 Nr: 14059-72.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIA ROSA DOS SANTOS BUENO, ADRIANO 

DOS SANTOS, JOSE GRACILIANO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MELGAR 

NASCIMENTO - OAB: 17.735-MT, JOSÉ CARLOS PEREIRA - OAB:MT. 

11810

 (...) Inicialmente, ante o teor do ofício nº 087/2018/Gab1ªPjCrim/Sinop, 

acostado à fl. retro, considerando que na data outrora aprazada para a 

Audiência de Instrução e Julgamento dos acusados, o Promotor de Justiça 

que atua nesta Vara Criminal estará no gozo de férias, redesigno o ato 

para a data de 30/08/2018, às 13h30 min. (...) Considerando que quando 

da localização do cadáver objeto do presente pedido este já se 

encontrava em avançado estado de decomposição e tendo em vista que a 

exumação cadavérica é um procedimento muito complexo, inicialmente 

determino que seja oficiada à POLITEC, com cópia das fotos de fls. 

141/143 do laudo de exame de corpo de delito de exame de necrópsia de 

fls. 734/736 e laudo pericial de exame de DNA de fls. 737/745, para que os 

peritos informem às este juízo, no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias, 

se na hipótese de exumação do cadáver da vítima Adriano Gino haveria a 

possibilidade de obtenção da informação solicitada pela defesa (existência 

de resquício de droga/medicamento em seu corpo) ou se a diligência seria 

inócua, em razão do decurso do tempo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 295352 Nr: 5604-21.2017.811.0015

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ANDRE JOSÉ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA OLIARI - 

OAB:16.234/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 295352

Vistos,

 Considerando o teor da certidão de fl. retro, chamo o feito à ordem para 

sanar a referida irregularidade.

Dessa forma, onde lê-se “JNG-3170”, leia-se “JMG-3170”

No mais, permanece a decisão como lançada.

Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 123454 Nr: 2662-60.2010.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURDES ALVES XAVIER FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO AUGUSTO COSTA 

SILVA - OAB:9285-MT, Mayra Coradi Braga - OAB:14243

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LOURDES ALVES XAVIER FERREIRA, 

Cpf: 41309359920, Rg: 1638893, Filiação: Francisco Alves Xavier e 

Terezinha Ferreira, data de nascimento: 06/06/1956, brasileiro(a), natural 

de Quinta do Sol-PR, divorciado(a), professora aposentada, comerciante, 

Telefone 3531-6401. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 
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pendentes, no valor de R$ 506,73 (Quinhentos e seis reais e setenta e 

tres centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para inscrição em dívida ativa e Execução Fiscal, 

sem prejuízo das anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria- 

Geral da Justiça.

 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, DARLAYNE LIMA 

PEREIRA, digitei.

Sinop, 26 de julho de 2018

Sonia Aparecida Travaglia Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 271563 Nr: 10802-73.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADI RODRIGUES QUADROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA KONZEN - 

OAB:MT-22.394, ANTONIO FERREIRA DINIZ - OAB:MT - 16.355/O, 

CLEUSA TERESINHA HAUBERT - OAB:OAB/MT 19.234/0

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANA PAULA 

KONZEN, para devolução dos autos nº 10802-73.2016.811.0015, 

Protocolo 271563, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 232721 Nr: 7274-65.2015.811.0015

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMÃO PEDRO MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SIMÃO PEDRO MENDONÇA, Cpf: 

66191947291, Rg: 371597924, Filiação: Maria Conceição Rosa Mendonça 

e Augustinho Carlos de Mendonça, data de nascimento: 04/11/1979, 

brasileiro(a), natural de Cacoal-RO, convivente, motorista, vendedor, 

pedreiro, Telefone 9646-3090. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR o autor dos fatos, das Medidas Protetivas deferidas 

em favor da vítima.

Resumo da Inicial: Trata-se de expediente remetido pela autoridade policial 

com pedido da ofendida de deferimento de algumas medidas protetivas de 

urgência previstas na Lei 11.340/2006.

Despacho/Decisão: 1.Afastamento do ofensor do lar, domicílio ou local de 

convivência;2.Que o requerido não se aproxime da requerente (distância 

mínima 500 metros), ou mesmo telefone ou mande recados ou persiga a 

ofendida, familiares e/ou testemunhas, sob pena de multa diária de R$ 

500,00 (quinhentos reais) por cada incômodo/situação constrangedora 

causada pelo requerido à requerente e/ou a seus familiares;3.Proíbo o 

ofensor de frequentar a residência da vítima, bem como o seu local de 

trabalho, a fim de preservar a sua integridade física e psicológica.

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, MARCOS ROGÉRIO 

PEREIRA, digitei.

Sinop, 26 de julho de 2018

Ana Lucia Castilho Lopes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 329241 Nr: 8956-50.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS DA SILVA CAPITULINO, FRANCINALDO 

PEREIRA DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERREIRA DINIZ - 

OAB:MT - 16.355/O

 INTIMANDO advogado ANTONIO FERREIRA DINIZ a apresentar defesa 

preliminar no autos, em relação ao acusado FRANCINALDO PEREIRA DE 

SOUZA, no prazo legal.

Dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 299133 Nr: 7878-55.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR QUALIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ETEVALDO CLEVERSON 

CANCIO BALBINO - OAB:18.827-MT

 Ação Penal - Código Apolo 299133

Vistos.

Em análise à defesa preliminar apresentada às fl. 46/57, inexistem 

quaisquer das hipóteses previstas nos incisos do artigo 397, do CPP, pois 

as teses trazidas pela defesa se confundem com o mérito e serão 

analisados em momento oporuno.

19 de março de 2019, às 15 horas .

Notifique-se o Ministério Público.

Intime-se o acusado e o seu advogado.

Intimem-se as testemunhas, devendo constar no mandado que deverão 

trazer os seus documentos pessoais no dia da audiência acima aprazada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sinop, 16 de julho de 2018.

Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

3º Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 265341 Nr: 6693-16.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDETI APARECIDO RIBEIRO DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Biolchi - 

OAB:18.488

 Cód: 265341

CERTIDÃO

 Certifico que expedi a presente certidão com a finalidade de intimar o 

advogado FRANCISCO BIOLCHI inscrito na OAB/MT sob o nº 18488, para 

que no prazo legal, se manifeste nos autos. Belª Laura Joanir Costa Leite 

Rondon – Técnica Judiciária.

Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 327666 Nr: 7997-79.2018.811.0015

 AÇÃO: Procedimentos Investigatórios->Seção Infracional->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DMDPJCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AEDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX DOMINGOS COTRIM - 

OAB:22819/MT, ISMAEL DOS SANTOS - OAB:21.747-MT

 Ante o exposto, com fulcro no art. 126, c/c art. 181, ambos do Estatuto da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030631/7/2018 Página 386 de 442



Criança e do Adolescente, homologo por sentença, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, a remissão condicionada, aplicada a 

adolescente A. E. da C. , qualificada, pelo ato infracional correspondente 

ao crime de tráfico ilícito de drogas.Já cumprida a condição imposta, 

conforme o comprovante de p. 31 - que determino seja fotocopiado e 

juntada a cópia, de modo a não desvanecer os caracteres, pois o 

documento é em papel térmico - a extinção do processo se revela 

condizente e lógica. A remissão condicionada, homologada e já cumprida 

implica em sintomática desnecessidade de mantença da apreensão. Se 

tudo já está resolvido, não há mínima justificativa plausível que não seja a 

incontinenti liberação da adolescente, que deverá ser entregue à sua mãe, 

que a acompanhou durante os procedimentos na sindicância e no órgão 

ministerial. Destarte, determino a imediata liberação da adolescente, se por 

outro motivo não tiver que permanecer apreendida.Cientifique-se o Dr. 

Delegado de Polícia, inclusive para encaminhar o caderno da sindicância 

ao Juízo, depois das diligencias de seu mister, e o Ministério Público desta 

determinação.Que sirva esta decisão como alvará, a ser cumprido sem 

mais delongas, dada a urgência do caso, considerando ainda que o 

expediente forense foi suspenso nesta data, conforme portaria da 

Presidência do E. TJMT.

Comarca de Várzea Grande

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1006188-76.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FARID FERREIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SARA GRAZIELA PINTO FERNANDES DE OLIVEIRA OAB - MT13680/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIZETE MEDEIROS NAZARIO (INVENTARIADO)

 

Vistos. I- Concedo, sem prejuízo de posterior revogação, os benefícios da 

Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do artigo 99 do CPC/2015. II- 

Nomeio o Requerente FARID FERREIRA DE ALMEIDA como Inventariante, 

devendo prestar compromisso em 05 (cinco) dias (CPC, artigo 617, 

parágrafo único) e declarações nos 20 (vinte) dias subsequentes (art. 

620, do CPC). III- Prestadas as declarações, tome-se por termo. IV- Após, 

promovam-se as citações/intimações na forma determinada no art. 626 do 

CPC e digam no prazo de 15 (quinze) dias sobre as primeiras declarações. 

V- Não havendo discordância quanto aos valores, iniciais ou atribuídos, às 

últimas declarações, tomando-se por termo e sobre elas manifestando-se 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 637, do CPC). VI- Ao cálculo do imposto, 

e digam em 05 (cinco) dias, ouvindo-se, em seguida, a Fazenda Pública. 

VII- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004741-53.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

W. S. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

V. L. D. (REQUERIDO)

 

Vistos. I- Designo audiência de Mediação/conciliação (art. 165, §§ 2º e 3º 

do CPC) para o dia 11/9/2018, às 17h00m (horário oficia de MT). II- Cite-se 

e intime-se a parte requerida para comparecer, acompanhado de 

advogado (art. 334, §9º do CPC), bem como para contestar a presente 

ação, em caso de não haver autocomposição (art. 335, I do CPC), no 

prazo de 15 (QUINZE) DIAS, a contar da audiência de 

mediação/conciliação. III- Cientifique-se a parte requerida que, se assim lhe 

aprouver, deverá expressamente informar em petição o seu desinteresse 

na realização da audiência de mediação, no prazo de 10 de antecedência 

da audiência designada (art. 334, §5º, segunda parte, CPC). IV- Saliento 

que o mandado de citação conterá apenas os dados necessários à 

audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da petição inicial, 

assegurado ao requerido o direito de examinar seu conteúdo a qualquer 

tempo (art. 695, §1º, do CPC/2015). V- Nessa audiência as partes deverão 

se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, 

oportunidade em que será buscada a composição entre as partes. A 

ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de 

multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC/2015. VI- Não 

havendo a composição ou não comparecendo qualquer das partes, a 

partir da data da audiência terá início automático o prazo de 15 dias para 

contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015. VII- Concedo à 

requerente a assistência judiciária gratuita (art. 98 do CPC). VIII- 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001895-63.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

N. M. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA REGINA RIBEIRO DA COSTA CAMPOS OAB - MT0014103A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. H. C. M. (RÉU)

 

VISTOS. I- Cite-se o requerido, no endereço constante na petição (evento 

n.º 13222329), intimando-o, no mesmo ato, para audiência de 

conciliação/mediação que designo para o dia 11/9/2018, às 17h30min 

(horário oficial de MT), nos termos do art. 695, do CPC/2015. Intime(m)-se. 

II- Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1006308-22.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA MARIA DE ARAUJO MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALYNE RAMMINGER PISSANTI OAB - MT12120/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOLFO SANTANA MAGALHAES (REQUERIDO)

 

VISTOS. Trata-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO CUMULADO COM 

PARTILHA E COM PEDIDO DE ALIMENTOS EM SEDE DE TUTELA DE 

URGÊNCIA proposta por ROSANA MARIA DE ARAUJO MAGALHÃES em 

face de RODOLFO SANTANA MAGALHÃES. Consta da inicial que a 

requerente contraiu matrimônio com o requerido em 27/12/2011 e que já 

convivia com o mesmo em união estável desde 2008. Afirmou que o 

requerido abandonou o lar em janeiro de 2016. Afirmou ainda, que nunca 

trabalhou. Que não tiveram filhos e amealharam alguns bens na 

constância do casamento. Requereu, em sede de tutela de urgência, a 

fixação de alimentos no importe de R$ 1.200,00. É o relatório. Decido. Em 

casos como o em tela, deve-se atentar que a obrigação alimentar entre 

ex-cônjuges é proveniente do dever de solidariedade (art. 1.694 do Código 

Civil) e de mútua assistência (art. 1.566, III do Código Civil). Art. 1.694. 

Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros 

os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua 

condição social, inclusive para atender às necessidades de sua 

educação. Art. 1.566. São deveres de ambos os cônjuges: (...) III - mútua 

assistência; Pois bem, a fixação de alimentos provisórios devidos pelo 

cônjuge ou companheiro não se baseia no dever de sustento, como 

ocorre em relação aos filhos, mas na obrigação de "mútua assistência", 

que se prolonga para além do rompimento do vínculo conjugal, quando há 

fundada necessidade de quem os pleiteia, que, por motivos alheios à sua 

vontade, não possui condições de se manter por suas próprias expensas. 

No caso dos autos, a requerente afirmou que nunca trabalhou e que 

sempre dependeu economicamente do requerido. São as lições de Yussef 

Said Cahali: A impossibilidade de prover, o alimentando, à própria 

mantença pode advir da incapacidade física ou mental para o trabalho; 

doença, inaptidão ou imaturidade para o exercício de qualquer atividade 

laborativa; idade avançada; calamidade pública ou crise econômica de que 

resulte absoluta falta de trabalho. (...) Lembra Lourenço Prunes que 'o 

indivíduo válido, com capacidade, não pleiteará alimentos simplesmente 

porque está desempregado; precisará provar que não consegue 

ocupação; ou que tem dificuldades de consegui-la, seja por suas 

condições personalíssimas, seja por fatores ligados ao mercado de 

trabalho (Dos Alimentos. São Paulo: Ed. RT, 2002. p. 719). Como estamos 

em uma fase de cognição sumária, entendo que, por ora, podem ser 

fixados alimentos à requerente, contudo, em percentual menor do que o 
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pleiteado, eis que não restou demonstrado que a mesma não exerce 

atividade laborativa capaz de garantir sua subsistência e que não possui 

condições de ingressar no mercado de trabalho em função de doença 

incapacitante, idade avançada ou falta de qualificação. Nestes termos, 

DEFIRO parcialmente o pedido de tutela de urgência, forte no artigo 300, 

“caput”, CPC/2015. Determino as seguintes providências: I- Processe-se 

em segredo de justiça (CPC, artigo 189, inciso II). II- Arbitro os alimentos 

provisórios no valor de 01 (um) salário mínimo, devidos a partir da citação, 

devendo ser pago, todo dia 10 de cada mês, descontado da folha de 

pagamento do requerido e creditado na conta corrente da requerente III- 

Oficie-se ao órgão empregador do requerido requisitando: a- informações 

acerca do salário ou vencimentos fixos e variáveis do requerido, a fim de 

instruir os autos até a data marcada para a audiência.; b- que proceda aos 

devidos descontos e depósitos dos alimentos na conta bancária indicada. 

Conste no ofício o número do RG e CPF da autora. IV- Cite-se o requerido, 

no endereço constante na inicial, intimando-o, no mesmo ato, para 

audiência de conciliação/mediação que designo para o dia 12/09/2018, às 

13:30 horas, nos termos do art. 695, do CPC/2015. Intime(m)-se. V- 

Saliento que o mandado de citação conterá apenas os dados necessários 

à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da petição inicial, 

assegurado à requerida o direito de examinar seu conteúdo a qualquer 

tempo (art. 695, §1º, do CPC/2015). VI- Nessa audiência as partes 

deverão se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, 

oportunidade em que será buscada a composição entre as partes. A 

ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de 

multa, nos termos do §8º do art. 334, do CPC/2015. VII- Não havendo a 

composição ou não comparecendo qualquer das partes, a partir da data 

da audiência terá início automático o prazo de 15 dias para contestação, 

nos termos do art. 335, I, do CPC/2015. VIII- Concedo os benefícios da 

Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do artigo 99, § 3º do CPC/2015. 

IX- Notifique-se o Ministério Público. X- Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007302-84.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

J. L. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANNE SANTI DE LIMA OAB - MT15435/O (ADVOGADO)

JOSE TIMOTEO DE LIMA OAB - MT0007199A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. L. D. O. F. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GETULIO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT20906/O (ADVOGADO)

CARLOS LOURENCO MITSUOSHI DALTRO HAYASHIDA OAB - MT20108/B 

(ADVOGADO)

WESLEY CHAMOS DE ARRUDA OAB - MT18853/O (ADVOGADO)

 

Vistos. I- Mantenho a concessão dos benefícios da assistência judiciaria 

gratuita ao requerente, sem prejuízo de posterior revogação, caso se 

comprove sua melhor capacidade financeira, nos termos do art. 100, 

parágrafo único, do CPC. Assim, rejeito a preliminar levantada pelo 

requerido. II- No mais, verifico que não ocorre nenhuma hipótese de 

extinção do processo (CPC, art. 354) ou de julgamento antecipado do 

mérito, 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 porque passo ao saneamento e organização do 

processo (CPC, art. 357), bem assim a ordenar a produção da prova. III- 

Fixo como pontos controvertidos o legítimo interesse do requerido, bem 

como sua necessidade em receber em receber os alimentos e a 

possibilidade do requerente. IV- 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). V- Por fim, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 13/09/2018, às 15:00 horas (Horário 

Oficial de MT), ocasião que serão ouvidas as testemunhas porventura 

indicadas e as que vierem a ser arroladas. VI- Desde já fica(m) o(s) 

advogado(s) da(s) parte(s) cientificado(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). VII- 

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. VIII- Expeça-se mandado para intimação das testemunhas 

que serão arroladas pela Defensoria Pública (CPC, ARTIGO 455, § 4º, 

INCISO IV). IX- Notifique-se o representante do Ministério Público. X- 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006520-43.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. D. G. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. R. D. S. (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1006520-43.2018.8.11.0002. VISTOS etc. 

Tratando-se de ação de destituição do poder familiar, a competência é da 

Vara da Infância e Juventude. Encaminhe-se àquele Juízo, com as 

formalidades legais. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 30 de Julho de 2018. 

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1004472-14.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MATILDES CONCEICAO RIBEIRO JESUS (REQUERENTE)

CRISTHIAN CAMPOS PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELE MARQUES DE ARRUDA OAB - MT20174/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1004472-14.2018.8.11.0002. VISTOS etc. MATILDES 

CONCEIÇÃO RIBEIRO DE JESUS e CRISTHIAN CAMPOS PIRES, 

qualificados, ajuizaram AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL, aduzindo, em 

síntese, o que segue. Casaram-se em data de 20/02/2015, sob o regime 

da comunhão parcial de bens. Estão separados de fato há dois anos, sem 

possibilidade de reconciliação. O casal não possui filhos. Não há bens 

partilhar. Dispensam alimentos entre si ou qualquer outra prestação de 

cunho patrimonial a qualquer dos cônjuges. O cônjuge virago não alterou 

seu nome por ocasião do casamento. Pugnaram pelo decreto de divórcio. 

A petição inicial foi instruída com documentos - id. 13490129 a 13490146. 

É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Ao tratar do divórcio direto, dispôs 

a Constituição Federal, em seu artigo 226, § 6º: Art. 226. A família, base 

da sociedade, tem especial proteção do Estado. (...) § 6º. O casamento 

civil pode ser dissolvido pelo divórcio. (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº.66, de 2010.) Em virtude da atual redação do artigo 

constitucional, tem-se que basta a vontade de pelo menos um dos 

cônjuges para que se dê o divórcio, não havendo que se falar em prévia 

separação de fato. O pedido foi realizado por ambos os cônjuges. 

Destarte, regulares as cláusulas da avença e havendo anuência dos 

envolvidos, de rigor a homologação do acordo com o decreto de divórcio. 

DISPOSITIVO. Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, com 

fundamento no art. 226, § 6º, da CF/88, HOMOLOGO, por sentença, o 

acordo formulado entre os requerentes nos termos do relatório supra e 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado para o fim de decretar o divórcio 

do casal, com a consequente dissolução do vínculo matrimonial. P. R. I. 

Isentos de custas processuais, eis de defiro a AJG. Após o trânsito em 

julgado, expeça-se mandado para averbação no cartório competente (art. 

10, I, do CC), observando que a autora não alterou seu nome por ocasião 

do casamento e que não há bens a partilhar. Em seguida, arquive-se com 

baixa na distribuição. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 27 de Julho de 

2018. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE DIREITO

Expediente
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 376883 Nr: 24453-85.2014.811.0002

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ODETE SILVA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NICOLE MARQUES MARIANI - 

OAB:14734/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO ALEXANDRE 

MALFATTI - OAB:16.943-A

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, afastado as 

preliminares arguidas em defesa, e, no mérito, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido formulado na exordial e determino a expedição de 

ALVARÁ JUDICIAL para levantamento do valor integral da restituição das 

parcelas pagas do consórcio, em nome do “de cujus” Sr. MARIZO LUIS DE 

CAMPOS (fls. 59/60), cabendo à autora, Sra. MARIA ODETE SILVA DE 

CAMPOS, 50% (cinquenta por cento) do valor existente, cabendo os 

outros 50% (cinquenta por cento) à genitora do falecido, Sra. MARIA 

LUIZA DE CAMPOS.Consigno que o alvará para o levantamento dos 100% 

que cabe a autora, Sra. Maria Odete Silva de Campos e a Sra. Maria Luiza 

de Campos deverá ser expedido em nome de sua patrona, eis que defiro o 

pedido de fls. 96/107.P. R. I. Expeça-se alvará.Isento de custas (fls. 

25).Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito com baixa na 

distribuição.Cumpra-se.Várzea Grande-MT, 26 de Julho de 

2018.CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 291300 Nr: 11004-31.2012.811.0002

 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: CKF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - 

OAB:24538

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE CARNEIRO ARAÚJO - 

OAB:14.564, LUCILENE CARNEIRO XAVIER - OAB:7956

 VISTOS etc.Trata-se de Ação Revisional de Alimentos endereçada a este 

Juízo da 2ª Vara de Família e Sucessões com pedido de distribuição por 

dependência aos autos nº. 11004-31.2012.811.0002, Cód. nº. 291300, 

como se vê às fls. 75.Compulsando os autos, verifica-se a que ação onde 

fixou os alimentos neste Juízo, encontra-se também devidamente 

sentenciada, portanto, já satisfeita a prestação jurisdicional.Sobre o 

assunto, é a Súmula nº 235 - STJ: “A conexão não determina a reunião 

dos processos, se um deles já foi julgado”.No mesmo sentido, é a 

jurisprudência: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - (..).Assim, no 

presente caso, não há que se falar em prevenção, uma vez que a ação 

em que foram fixados os alimentos que ora se pretende a exoneração, já 

foi objeto de sentença e, inclusive, encaminhada à central de arquivo. 

Dessa forma, inexistindo conexão ou mesmo prevenção deste Juízo, 

determino a devolução destes autos à Central de Distribuição para que 

proceda a devida redistribuição do feito à uma das Varas de Família e 

Sucessões desta Comarca.Intime-se a parte autora e o Ministério 

Público.Após o decurso do prazo para recurso (10 dias), 

cumpra-se.Várzea Grande/MT, 27 de Julho de 2018.CHRISTIANE DA 

COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 376238 Nr: 23930-73.2014.811.0002

 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: BPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESLEN PARRON MENDES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS etc.

HOMOLOGO, POR SENTENÇA, para que produza seus legais e jurídicos 

efeitos, o acordo realizado entre as partes (fls. 97). O genitor pagará 

alimentos ao filho no importe de 26,20% de um salário mínimo, atualmente 

R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), até o dia 10 (dez) de cada mês, 

mediante depósito em conta bancária da genitora, informada nos autos.

P. R. I.

Isento de custas, eis que defiro o pedido de AJG (fls. 97).

Após o trânsito em julgado, ao arquivo com baixa na Distribuição.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 27 de Julho de 2018.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 234206 Nr: 14221-87.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LFJB, LDFJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PFB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALYNE RAMMINGER PISSANTI - 

UNIVAG - OAB:12.120, UNIVAG- SERVIÇO DE ASSISTENCIA JURIDICA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 VISTOS etc.

Trata-se de execução pelo rito da expropriação, em curso desde 2009, 

sem êxito no recebimento da dívida pelo credor.

Oficie-se à Caixa Econômica Federal requisitando informação a respeito 

de saldo de FGTS e respectivo bloqueio, à título de arresto, até o valor em 

execução.

Intime-se a parte exequente, via Defensoria Pública, para indicar bens do 

devedor, passíveis de penhora.

Após, conclusos.

 Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 27 de Julho de 2018.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 295080 Nr: 15276-68.2012.811.0002

 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: LADB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NCDS, GRDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME ABRÃO SIMÃO DE 

ALMEIDA - OAB:OAB/MT 14.535

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE GOMES FERREIRA - 

OAB:9862, WESLEY ROBERT DE AMORIM - OAB:6.610/MT

 VISTOS etc.

Defiro como requerido às fls. 100v.

Intime-se a parte autora, via Advogado, para apresentar impugnação.

Em seguida, remeta-se ao Ministério Público.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 16 de Julho de 2018.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

3ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001032-10.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

J. J. S. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598/O-O (ADVOGADO)

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S (ADVOGADO)

MARIA JOSE LEAO OAB - MT5031/O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

V. J. M. (REQUERIDO)

 

Certidão Designação de Audiência ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO 3ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

V Á R Z E A  G R A N D E  P r o c e s s o  J u d i c i a l  E l e t r ô n i c o 

1001032-10.2018.8.11.0002 Certidão – Designação de Audiência 

Cumprindo Decisão de 08/03/2018 (Id 11774658), autorizada pelo art. 203, 

§4º/CPC e Provimento 56/2007, designo audiência de conciliação para o 

dia 12 de setembro de 2018, às 14h00. Várzea Grande/MT, 30 de julho de 

2018. Fátima Maria Wanderley Sales Técnica Judiciário

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004686-05.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IVANY MACAUBAS DE OLIVEIRA RODRIGUES GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUZIA EUTIMIA DO NASCIMENTO OAB - MT0017992A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

Processo n.º 1004686-05.2018.8.11.0002. Vistos. Defiro à parte autora a 

assistência judiciaria gratuita, nos moldes do artigo 98 do NCPC, com o 

pagamento das custas ao final caso haja levantamento de valores. 

Anote-se. Por tratar-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

com Pedido de Tutela de Urgência para determinar a abstenção do corte 

de energia, bem como a suspensão dos valores cobrados, recebo-o na 

forma do art. 300, do CPC. Para a concessão de tutela antecipatória, 

mister se faz a apreciação de dois requisitos, quais sejam, a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A 

probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a 

tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da 

confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis 

nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de 

confirmação e menor grau de refutação nesses elementos, sendo 

necessário o convencimento do juiz de que o direito é provável para 

conceder a tutela provisória. Pela análise perfunctória dos fatos e 

documentos vejo que o autor vem mantendo uma média em seu consumo 

de energia conforme demonstrado nos autos. Verifico também da análise 

dos documentos, que o réu emitiu as faturas da UC 6/375100-5, 

referentes aos meses referente aos meses de fevereiro a abril de 2017, 

alega o autor que foi surpreendido com cobranças de faturas já pagas, 

conforme documentos juntado a Id.13576129, menciona o autor que a 

requerida informou com uma carta ao cliente que a cobrança se tratava de 

uma suposta irregularidade encontrada em sua unidade consumidora. O 

artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor deixa claro, no parágrafo 

10, que é considerada como prática abusiva elevar sem justa causa os 

preços de produtos e serviços. As alegações constantes da peça inicial 

se mostram verossímeis, autorizando que se possa deduzir a lógica dos 

fatos no sentido da configuração do defeito no serviço, consubstanciado, 

na cobrança de valor indevido, a partir da verificação de irregularidade no 

medidor, apurada unilateralmente pelo réu. Cumpre esclarecer que a 

Resolução ANEEL Nº 456/2000 dispõe no artigo 72, entre outras 

providências a serem tomadas ao se constatar a ocorrência de 

irregularidade, não apenas a elaboração do TOI, constante no inciso I, mas 

também das medidas previstas nos incisos II e III, que determinam que a 

concessionária deve promover perícia técnica, a ser realizada por terceiro 

legalmente habilitado, e implementar outros procedimentos necessários à 

fiel caracterização da irregularidade. Alega a parte autora Neste caso a 

Cemat atua em desacordo com os preceitos legislativos, ao exigir do 

cliente, pagamento de suposta multa por irregularidade em sua unidade 

consumidora, mediante perícia realizada de forma unilateral pelo réu. A 

princípio, cumpre ainda esclarecer que o vínculo estabelecido entre o 

fornecedor de energia elétrica e o usuário é sinalagmático, sendo possível 

a interrupção da continuidade da prestação do serviço nos casos de 

inadimplência do consumidor, nos moldes previstos na Resolução n.º 456, 

de 29 de novembro de 2000 da Agência Nacional de Energia Elétrica – 

ANEEL. Ademais, tratando-se de serviço essencial, tem-se que o mesmo 

não pode ser interrompido, vez que a concessionária de serviço público 

tem outros meios para receber seus créditos, não podendo se utilizar de 

meios coativos, como o corte do fornecimento, para compelir o consumidor 

a pagar pela prestação do serviço público. Verifico ainda da análise dos 

documentos que instruíram a petição inicial, que se mostra plausível a 

alegação da autora, com relação a cobrança de multa por irregularidade 

realizada de forma unilateral pelo réu, demonstrando, portanto, em 

princípio, lícita a pretensão da autora, no sentido de rever as apontadas 

irregularidades em sua unidade consumidora. Assim, tais elementos 

comprovam a probabilidade do direito, ressalvando que a matéria será 

pormenorizadamente analisada a posteriori. O perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, caso tenha que aguardar o trâmite processual 

esta demonstrado na cobrança elevada que pode levar ao corte de 

fornecimento de energia elétrica, que é tido como essencial, sendo, 

portanto, indispensável e sujeito ao princípio da continuidade da sua 

prestação, configurando segundo requisito autorizador da medida. DIANTE 

DO EXPOSTO, concedo PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA para 

DETERMINAR que as ENERGISA CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSES S/A, se abstenha de efetuar a suspensão do 

fornecimento de energia elétrica na Unidade Consumidora 6/375100-5, e 

caso já tenha procedido ao corte, QUE PROMOVA AO IMEDIATO 

RELIGAMENTO, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 1.000,00 reais. 

Determino ainda, a suspensão da fatura referente ao meses de fevereiro 

a abril de 2017 (Id.13576120), em razão da discussão judicial quanto à 

validade de sua cobrança. Que o réu se abstenha de incluir o nome do 

autor nos cadastros do SPC e Serasa referente aos valores indicados na 

Id. 13576120, em razão da discussão judicial quanto à validade de sua 

cobrança. Por se tratar de medida de urgência, determino que seja 

cumprida por Oficial de Justiça Plantonista, expedindo-se o necessário ao 

seu cumprimento. Deve ainda o autor, continuar com o pagamento das 

suas faturas normalmente e mensalmente, devendo o réu fornece-lhe o 

necessário. À vista da ausência de manifestação expressa da parte 

autora quanto ao seu desinteresse na autocomposição (§5º art. 334 CPC), 

e em atendimento ao artigo 334, caput, CPC, designo audiência de 

conciliação/mediação para o dia 12/09/2018, às 09:00 horas, a ser 

realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça 

desde Estado, nos temos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

Resolução n. 125/2010 do CNJ. Fica, desde já, a parte autora intimada por 

meio da presente para comparecimento à respectiva solenidade, à luz do 

disposto no §3º do art. 334 do CPC. Cite-se o réu, por correio, para 

comparecimento a respectiva audiência com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias. As partes deverão comparecer a audiência pessoalmente ou 

através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Encerrada a fase 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 293462 Nr: 13429-31.2012.811.0002

 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: HERONI BERNABE CAMPOS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL SANTA ROSA, DR. EGON NEIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELE DE AZEVEDO 

SIQUEIRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6551-A-MT, ANDRÉ LUIZ CARDOZO SANTOS - 

OAB:7322-A/MT, MARCELO BARROS LOPES - OAB:OAB/MT 9.462

 Processo n.º 13429-31/2012 (Cód. 293462)

Vistos...

Para colheita da prova oral, oportunidade em que tomarei os depoimentos 

das partes também como prova do juízo, e inquirirei as testemunhas das 

partes, desde que arroladas no prazo legal, designo audiência de 

instrução e julgamento para 25/09/2018, às 15:00h.

Advirto que caberá aos advogados das partes informar e intimar as 

testemunhas por ele arroladas quanto ao dia, hora, e local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo (CPC, art. 455).

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 25 de julho de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 331223 Nr: 27531-24.2013.811.0002

 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: RODRIGO ROGÉRIO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HÉRICA TRIZZINO - OAB:12.580

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO CLETQ 

COUTINHO - OAB:OAB/MT 9.172-B, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12.009/MT, OLIVEIRA COUTINHO E POLISEL 

ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - OAB:355/MT

 Processo n° 27531-24/2013 (Cód. 331223)

Vistos...

À parte autora/apelada para contrarrazoar o recurso de apelação em 15 

(quinze) dias.

Após as formalidades, nos termos do art. 1.010, §3º do NCPC, 

encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça, consignando as 

homenagens deste juízo.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 26 de julho de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 413354 Nr: 18548-65.2015.811.0002

 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: ELIENE GARCIA JACINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431B

 Assim, não havendo nada mais a aquilatar neste feito e concluindo pela 

culpa efetiva da empresa demandada, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos desta Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Indenização por Danos Morais para o fim de DECLARAR 

INEXISTENTE com relação à parte autora o contrato n.° 928706816, com 

apontamento de R$ 272,04, lançado pela ré. JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos quanto aos danos morais. No mais, CONFIRMO a tutela de fls. 26. 

Arbitro o ganho de causa de 40% para a autora e 60% para a ré, o que 

norteará o pagamento das custas processuais, bem como, honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa (NCPC, 

art. 85, § 2º), com a ressalva do art. 98, § 3º, do CPC , com relação à 

autora, que é beneficiária da assistência judiciária gratuita. As custas 

processuais pela autora deverão ser suspensas na forma do artigo acima 

citado. Relativamente à ré, intime-a para recolher as custas processuais 

com base na proporção em que sucumbiu, sob pena de serem anotadas 

às margens da distribuição em seu nome e lastrear eventual Execução 

Fiscal. Transitada em julgado, e não havendo manifestação, arquivem-se 

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.: 345074 Nr: 11941-70.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIO DA SILVA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Processo nº 11941-70.2014. Código (345074)

Vistos...

Defiro o pedido de levantamento dos valores depositados conforme 

requerido pelo autor nas fls.123, devendo a Sra. Gestora providenciar a 

expedição do respectivo alvará, Expeça-se o necessário.

Feito isso, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações 

de estudo.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 99745 Nr: 9214-22.2006.811.0002

 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: MTM CONSTRUÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARQUES BRAGA, IVANE MARGARETH 

RIBEIRO BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DJALMA RIBEIRO ROMEIRO - 

OAB:7162/MT, MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - OAB:4656

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Faustino Antonio da Silva 

Neto - OAB:6707, ZELITO OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10928/A

 Processo n.º 430/2006. (Cód. 99745)

Vistos...

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C 

RESTITUIÇÃO DO IMÓVEL E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS 

proposta por MTM CONSTRUÇÕES LTDA em desfavor de JOSÉ MARQUES 

BRAGA E IVANE MARGARETH RIBEIRO BRAGA.

Em face do que consta nas fls.270/272, 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, 26 de julho de 2018.

 Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 328008 Nr: 24331-09.2013.811.0002

 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: LAURA CRISTINA DE OLIVEIRA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV PRIME CHAPADA GUIMARÃES 

INCORPORAÇÕES SPE LTDA, MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOFIA ALEXANDRA 
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MASCARENHAS - OAB:OAB/MT 7102-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JACQUES LUCIANO 

UCHOA COSTA - OAB:80.055/MG, DANIELA PATINI - OAB:11.660/MT, 

LEONARDO FIALHO PINTO - OAB:108.654/MG

 Processo n.º 24331-09/2013. (Cód. 328008)

Vistos...

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS 

C/C REPETIÇAO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA 

proposta por LAURA CRISTIN DE OLIVEIRA PINTO em desfavor de MRV 

PRIME CHAPADA GUIMARAES INCORPORAÇOES SPE LTDA E MRV 

ENGENHARIA E PARTICIPAÇOES S.A .

Em face do que consta nas fls.453/456, 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, 26 de julho de 2018.

 Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 419993 Nr: 21991-24.2015.811.0002

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TOLEDO DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS FERNANDO BRAGA BASSAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIANARU DA SILVA PAIXAO - 

OAB:10105, VALERIA BAGNATORI DENARDI - OAB:OABSP201516

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE ROCHA DE ALMEIDA - 

OAB:OAB-MT 10881

 Processo nº 21991-24/2015 (Cód. 419993)

Vistos...

Ao Sr. Perito para designar nova data para realização dos trabalhos 

periciais.

Para tanto, deverá o requerido disponibilizar à requerente, quem solicitou a 

prova, a motocicleta, a fim de que a desloque para Rondonópolis, local 

onde há pista capaz de realizar a diligência com a motocicleta em alta 

velocidade, conforme informado e requerido pelo expert às fls. 106.

Às providências.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 25 de julho de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 292436 Nr: 12233-26.2012.811.0002

 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: MIRIAN GONÇALVES PENHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-B

 Processo nº 12233-26/2012 (Cód. 292436)

Vistos...

Diante da concordância da autora quanto ao valor depositado pela ré 

antes do pedido de cumprimento, autorizo o levantamento mediante alvará, 

com as cautelas de praxe.

Feito isso, ao arquivo com as devidas baixas.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 25 de julho de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 422501 Nr: 23298-13.2015.811.0002

 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: TEREZINHA FERREIRA DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 Assim, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos desta Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais.Em decorrência, 

REVOGO a tutela de fls. 22, determinando que se expeça 

contramandado.Pelo princípio da sucumbência, condeno a autora ao 

pagamento de honorários advocatícios em favor da ré, que arbitro em 10% 

sobre o valor atualizado da causa (NCPC, art. 85, § 2º e art. 98, § 2º), com 

a ressalva do art. 98, § 3º, do CPC . Custas processuais pela autora, cuja 

obrigação deverá ser suspensa na forma do artigo acima citado.Ainda, 

condeno a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, que fixo 

em 5% sobre o valor atribuído à causa (NCPC, art. 81).Esta sentença é 

p u b l i c a d a  n o  s e g u i n t e  e n d e r e n ç o  e l e t r ô n i c o : 

draesterbelemnunes.blogspot.com.br.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 344250 Nr: 11280-91.2014.811.0002

 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: LUIS MARCELO TORNATORE GLATTLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV PRIME XVII INCORPORAÇÃO SPE LTDA, 

PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S.A., CLEIDE IMOVEIS LTDA 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELE DE AZEVEDO 

SIQUEIRA - OAB:MT 19.616, GLEICY KELLY NUNES DE MELLO ACHITTI 

- OAB:13.624-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JACQUES LUCIANO 

UCHOA COSTA - OAB:325.150/SP, DANIELA PATINI - OAB:11.660/MT, 

JOSÉ RICARDO NUNES - OAB:MT 5.820, LEONARDO FIALHO PINTO - 

OAB:108.654/MG

 Processo nº 11280-91.2014 código (344250)

Vistos...

Defiro o pedido de levantamento dos valores depositados conforme 

requerido pelo autor nas fls.243, devendo a Sra. Gestora providenciar a 

expedição do respectivo alvará, Expeça-se o necessário.

Feito isso, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações 

de estudo.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 391380 Nr: 6148-19.2015.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRO DA SILVA ZEMETHEK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:129818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Processo nº 6148-19.2015 código (391380)

Vistos...

Defiro o pedido de levantamento dos valores depositados conforme 

requerido pelo autor nas fls.126/127, devendo a Sra. Gestora providenciar 

a expedição do respectivo alvará, Expeça-se o necessário.
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Feito isso, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações 

de estudo.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 402663 Nr: 12763-25.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOELLYA NUBIA MIRANDA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEMIR FEGURI - OAB:10.335, 

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Processo nº 12763-25.2015 código (402663)

Vistos...

Defiro o pedido de levantamento dos valores depositados conforme 

requerido pelo autor nas fls.179, devendo a Sra. Gestora providenciar a 

expedição do respectivo alvará, Expeça-se o necessário.

Feito isso, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações 

de estudo.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 403480 Nr: 10643-86.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAGNO ROBERTO BOTELHO DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/MT

 Processo nº 10643-86.2015 código (403480)

Vistos...

Defiro o pedido de levantamento dos valores depositados conforme 

requerido pelo autor nas fls.149, devendo a Sra. Gestora providenciar a 

expedição do respectivo alvará, Expeça-se o necessário.

Feito isso, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações 

de estudo.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 375877 Nr: 23675-18.2014.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFERSON EDUARDO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVENE ANA DE CARVALHO RODRIGUES 

SILVA, SILVANA CARVALHO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN SANTOS DAMACENO - 

OAB:12721

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Processo n.º 23675-18/2014. (Cód. 375877)

Vistos...

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS DANOS MATERIAS, 

MORAIS E LUCROS CESSANTES proposta por JEFERSON EDUARDO 

FERREIRA em desfavor de DAVENE ANA DE CARVALHO RODRIGUES 

SILVA.

Em face do que consta nas fls.125/127, 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, 24 de julho de 2018.

 Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 389561 Nr: 5102-92.2015.811.0002

 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: JUCILENE VENUTI DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Processo nº 5102-92/2015. (Cód. 389561)

Vistos...

Trata-se de AÇÃO SUMARIA DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT 

proposta por JUCILENE VENUTI DE SOUZA em desfavor ITAÚ SEGUROS 

S/A.

Informa o devedor às fls. 160/161, a realização de depósito para 

cumprimento da obrigação, manifestando-se o credor às fls. 162 favorável 

ao valor, requerendo o seu levantamento mediante alvará.

Dessa forma, cumprida a obrigação e dando-se o credor como satisfeito, 

acolho o pedido e, DOU ESTA AÇÃO COMO EXTINTA, nos termos do art. 

924, II, do NCPC.

Defiro o pedido de levantamento de alvará em favor do credor, conforme 

requerido às fls. 162, devendo a Sra. Gestora expedir o necessário.

Decorrido o prazo e não havendo manifestação das partes, arquivem-se 

os autos com as devidas baixas e anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

PUBLIQUE-SE.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

VÁRZEA GRANDE–MT, 25 DE JULHO DE 2018.

ESTER BELÉM NUNES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 436095 Nr: 4714-58.2016.811.0002

 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: IGOR SEBASTIÃO DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:MT 8.506-A

 Processo n.º 4714-58/2016. (Cód. 436095)Vistos...Trata-se de Embargos 

Declaratórios manejados pelo réu, argumentando que na r. sentença 

houve omissão quanto a análise do não pagamento do seguro obrigatório 

– ausência de cobertura técnica, bem como, quanto a aplicação dos 

honorários sucumbenciais.O Decreto-Lei 73/66 que instituiu o seguro 

obrigatório, tanto em sua redação originária como após as mais recentes 

alterações legislativas, nunca exigiu da vítima de acidente de trânsito a 

comprovação do pagamento do respectivo prêmio para reconhecer o 

dever da seguradora em indenizá-lo.Aliás, desde 2.001, há Súmula do 
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Superior Tribunal de Justiça (nº 257) que esclarece a matéria no sentido 

de “A falta de pagamento do premio do seguro obrigatório de Danos 

Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres 

(DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”.No da 

contradição, o embargante sustenta que, ao decidir houve contradição 

quanto à estipulação dos honorários advocatícios sucumbenciais.Entendo 

que tal alegação não merece prosperar, visto se tratar aplicação do art. 

85, § 8º, em sendo inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, 

quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos 

honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos 

do § 2º.Ainda, tenho que foi levado em consideração para definição do 

percentual a ser fixado, o grau de zelo do profissional, o lugar de 

prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e, por fim, o 

trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço.Nesse 

sentido, ainda que fosse provido o recurso outrora interposto, entendo 

que a porcentagem indicada desvalorizaria e feriria a dignidade dos 

serviços prestados pelo Sr. Advogado.Portanto, a r. sentença não 

carrega nenhum vício, vez não existir qualquer contradição, omissão ou 

obscuridade a ser sanada.Assim, REJEITO OS EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS. Intime-se.Cumpra-se.Várzea Grande–MT, 25 de julho 

de 2018.Ester Belém NunesJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 290919 Nr: 10572-12.2012.811.0002

 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: JHCL, HERONI BERNABE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL SANTA ROSA, EGON NEIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSEMARY MENEZES SOUZA - 

OAB:14905

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A, GLEICY KELLY NUNES DE MELLO ACHITTI - 

OAB:13624/A

 Em face da ausência da contestação pelo corréu Hospital Santa Rosa, 

DECRETO SUA REVELIA, presumindo sua aceitação como verdadeiros os 

fatos arguidos na exordial. Aplico ao caso, contudo, o disposto no art. 

345, I, do NCPC .Por não verificar a impossibilidade de julgamento 

antecipado e levando-se em conta que as circunstâncias da causa 

presumem ser improvável a transação em audiência preliminar, pela 

economia e celeridade processuais passo ao saneamento do feito.Delimito 

que a prova deverá versar quanto à culpa do réu quanto ao alegado 

diagnóstico equivocado, bem como, os danos morais e materiais sofridos 

pelo autor.Para tanto, caberá ao autor comprovar que os prejuízos 

materiais são decorrentes do suposto erro de diagnóstico, bem como, os 

danos morais. Ao réu caberá a prova de que seu diagnóstico foi realizado 

corretamente e mal algum – ou risco – causou ao autor.Defiro a prova 

pericial requerida pelo corréu Egon e para tanto nomeio o médico Luiz 

Gustavo Raboni Palma, inscrito no CRM/MT sob o n.° 6760, com endereço 

na Rua Rui Barbosa, n.° 298, Jardim Imperador, Várzea Grande, CEP 

78.125-620, luizgustavo.pericia@gmail.com, na forma do art. 465, do 

NCPC.Intimem as partes para apresentar quesitos, bem como, caso 

queiram, indicar assistentes técnicos, no prazo comum de 15 dias.Feito 

isso, ao perito para informar se aceita a indicação, devendo, também, 

apresentar proposta de honorários. Em caso positivo, intime-se o corréu 

Egon Neis para depósito integral do valor no prazo máximo de 10 dias.Ato 

contínuo, ao Sr. Perito designar data e horário para início dos trabalhos 

periciais, intimando-se da data respectiva as partes.Fixo o prazo de 30 

dias para entrega do laudo pericial.Apresentado o laudo, às partes para 

manifestação no prazo comum de 05 dias e conclusos para designação 

de audiência.Consigno, desde já, que caberá aos advogados das partes 

informar/ intimar suas testemunhas quanto ao dia, hora, e local da 

audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo.Dê-se ciência 

ao MP, inclusive, para apresentação de quesitos após aos das partes, 

caso os tenha.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 426546 Nr: 25402-75.2015.811.0002

 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: SUIANE GAZIERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Processo nº 25402-75.2015. (Cód. 426546)

Vistos...

Ao réu para, no prazo de cinco dias, requer o que lhe é de direito, nos 

termos do art. 485, §6º do CPC, ciente que sua inércia resultará na 

concordância.

Após, conclusos para extinção.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 395565 Nr: 8823-52.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINALDO DA SILVA MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI 

- OAB:MT 9.342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Processo nº 8823-52/2015. (Cód. 395565)

Vistos...

Nos termos do art. 77, V do CPC, determino a intimação da parte autora, 

mediante seu advogado, para que providencie a juntada de comprovante 

de endereço atualizado, para fins de realização de perícia médica, no 

prazo de quinze dias.

Decorrido o prazo, certifique-se se houve manifestação.

Em não havendo, Intime-se pessoalmente e pela imprensa oficial a parte 

autora para dar andamento EFETIVO ao feito, no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção (CPC, art. 485, III, § 1º).

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, 25 de julho de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 408065 Nr: 15633-43.2015.811.0002

 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: WEMERSON DA SILVA QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

- OAB:MT 8.506-A

 Processo nº 15633-43/2015. (Cód. 408065)Vistos, etc...Trata-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT interposta por WAMERSON DA 

SILVA QUEIROZ em desfavor SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIO DE 

SEGURO DPVAT S/A..DIANTE DISSO, DECLARO EX OFFICIO A COISA 

JULGADA E JULGO ESTA AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

nos termos do art. 485, V, do NCPC.Considerando que a relação 

processual foi formada e que o autor deu causa à extinção, condeno-o ao 

pagamento de honorários advocatícios em favor da ré, que arbitro em 15% 

sobre o valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, § 2º, do NCPC, com 

a ressalva do art. 98, § 3º, do CPC.Custas processuais pelo autor, cuja 

obrigação deverá ser suspensa na forma do art. 98, § 3º, do 

NCPC.Condeno também o autor ao pagamento de multa por litigância de 

má-fé, que fixo em 5% (cinco por cento) sobre o valor corrigido da causa 

(NCPC, art. 81).Nos termos do parágrafo único, do art. 32 do EOAB, 

determino a extração de cópia da petição inicial e dos documentos de fls. 

54/56 para encaminhamento à Ordem dos Advogados do Brasil, Seção 
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Mato Grosso, a fim de ser averiguada a conduta do advogado Marcelo 

Alves de Souza, inscrito no quadro sob o n.° 12791.Decorrido o prazo e 

não havendo manifestação das partes, arquivem-se estes autos com as 

d e v i d a s  b a i x a s  e  a n o t a ç õ e s  d e 

estilo.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.Várzea Grande–MT, 25 de julho de 

2018.Ester Belém NunesJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 276513 Nr: 19969-32.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUDRA KRISTINA SILVA MATTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANA ALVES MADUREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO SILVA ALVES - 

OAB:8882, RONAN JACKSON COSTA - OAB:4.871

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 19969-32/2011 (Cód. 276513)

Vistos...

Intime-se a autora pessoalmente e pela Imprensa Oficial para dar 

andamento ao feito no prazo de cinco dias, sob pena de extinção.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 25 de julho de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 332435 Nr: 1164-26.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO IGNÁCIO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ROBERTO DIVINO MACENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSMAR SCHNEIDER - 

OAB:2.152-B/MT, PAULO FERNANDO SCHNEIDER - OAB:8117/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1164-26/2014 (Cód. 332435)

Vistos...

O objeto da Execução é expropriar bens, sendo a citação, para fins de 

prosseguimento, é ato desnecessário por poder a parte credora valer-se 

de arresto. Nesse sentido, inclusive, observo que a Execução, desde sua 

propositura, no começo de 2014, encontra-se praticamente sem 

andamento por ter a parte insistido na citação, ainda que por edital.

Inobstante, a intimação pessoal da parte para promover o andamento do 

feito – o que, todavia, reiterou a citação editalícia – referia-se às 

diligências de localização do endereço do devedor, o que, inclusive, nesta 

data, em pesquisa na Receita Federal, constatei tratar-se do mesmo local, 

conforme documento anexo.

Assim, indefiro novamente o pedido de citação por edital e determino que o 

devedor seja citado no endereço indicado no extrato a seguir juntado. Por 

tratar-se de fazenda, o que presumo não ser atendido pelo sistema 

regular dos Correios, determino que se expeça Carta Precatória para tal 

finalidade, devendo o credor providenciar sua distribuição no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias.

Adequando o processo à nova sistemática processual, profiro novo 

despacho inicial, ficando revogado o de fls. 17:

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 à 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.

Várzea Grande–MT, 25 de julho de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 404668 Nr: 13755-83.2015.811.0002

 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: MOISIVAN GALVÃO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEMIR FEGURI - OAB:10.335, 

SAULO DAUTRO MOREIRA SILVA - OAB:10.208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A/MT

 Processo n° 13755-83/2015. (Cód. 404668)

Vistos...

Defiro o pedido de suspensão do processo pelo período de 180 dias.

Decorrido o prazo e não havendo manifestação, Intime-se o autor 

pessoalmente, para dar andamento ao feito no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção (CPC, art. 485, III, § 1º).

Intime-se.

Cumpra-se.

(Assinado digitalmente por)

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 435390 Nr: 4256-41.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO PAULO TAFFAREL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMAR DOS SANTOS RODRIGUES FILHO 

- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA FATIMA DE PAULA - 

OAB:10.140

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINALDO SILVA - 

OAB:OAB/MT 21.891/0

 Processo n.º 4256-41/2016 (Cód. 435390)

Vistos...

Diante da nova sistemática do CPC vigente, que é obrigatória a audiência 

de conciliação em todos os processos, e que se trata de lei processual 

civil com incidência imediata, e diante de que este feito ainda não teve a 

realização de nenhuma audiência, designo audiência de 

conciliação/mediação para 12/09/2018, às 10:00h.

Diante da determinação do art. 334 do NCPC e, em específico, o § 8º, 

advirto que o não comparecimento pessoal e injustificado das partes 

incidirá em ato atentatório à dignidade da justiça e também à incidência de 

multa no valor de 2% sobre o valor da causa.

Não havendo acordo, mantenham-se os autos conclusos para 

saneamento e provas já indicadas.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 25 de julho de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 438446 Nr: 5937-46.2016.811.0002

 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: FERNANDO ARLAN MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:

 Processo nº 5937-46/2016. (Cód. 438446)
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Vistos...

Nos termos do art. 77, V do CPC, determino a intimação da parte autora, 

mediante seu advogado, para que providencie a juntada de comprovante 

de endereço atualizado, para fins de realização de perícia médica, no 

prazo de quinze dias.

Decorrido o prazo, certifique-se se houve manifestação.

Em não havendo, Intime-se pessoalmente e pela imprensa oficial a parte 

autora para dar andamento EFETIVO ao feito, no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção (CPC, art. 485, III, § 1º).

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, 25 de julho de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 301421 Nr: 22163-68.2012.811.0002

 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: JANUÁRIO BATISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VISÃO REALIZAÇÕES IMOBILIARIAS, 

ALEXANDRE STROPA, FRANCISCO JOSUE LELIS PINEO, PAULO ALVES 

DA SILVA, JOÃO PAULO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Alexandre Schoffen - 

OAB:10.657

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARTINI NETO - 

OAB:11.294-PR

 Processo nº 22163-68/2012. (Cód. 301421)

Vistos...

Defiro o pedido de fls. 98, devendo a Sra. Gestora providenciar a 

expedição de Oficio ao 1º Serviço Notarial e de Registros da Comarca de 

Várzea Grande, para que apresente nos autos a cópia da matrícula do 

imóvel nº 4926 (fls. 95).

Feito isso, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 426854 Nr: 25558-63.2015.811.0002

 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: JCV, FRANCIELE DA CRUZ PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A/MT

 DIANTE DISSO, JULGO IMPROCEDENTE o pedido feito nesta Ação de 

Cobrança de Seguro DPVAT.Feito sem custas por ser o autor beneficiário 

da assistência judiciária gratuita.Outrossim, considerando ter sido formada 

a relação processual, condeno o autor ao pagamento de honorários 

advocatícios em favor da ré, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o 

valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, § 2º, do NCPC, com a 

ressalva do art. 98 do CPC.Certificado o trânsito em julgado e não havendo 

manifestação, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações.PUBLIQUE-SE.INTIME-SE.CUMPRA-SE.VÁRZEA GRANDE–MT, 

25 DE JULHO DE 2018.ESTER BELÉM NUNESJUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 394797 Nr: 8265-80.2015.811.0002

 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: LOURIVAL SOARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:MT/8506-A

 Processo nº 8265-80/2015. (Cód. 394797)

Vistos...

Intime-se a parte autora para falar sobre o valor já recebido 

administrativamente indicado pela ré às fls. 118, bem como, sobre a 

existência de outro processo com as mesmas partes e causa de pedir, 

indicados às fls. 47/120.

Para tanto, concedo prazo de cinco dias.

Feito isso, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, 24 de julho de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 437337 Nr: 5322-56.2016.811.0002

 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: OSWALDO BARBOSA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMERICA COMPANHA NACIONAL DE 

SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIO QUEIROZ COELHO DA 

CRUZ - OAB:MT 16.006

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736/0

 Processo nº 5322-56/2016. (Cód. 437337)

Vistos...

Rejeito o pedido do réu de fls. 82/83, vez que este deixou transcorrer o 

prazo para pagamento dos valores mesmo ciente de que o não pagamento 

no prazo ensejaria na aplicação da multa.

Isso porque no acordo celebrado entre as partes de fls. 66, o pagamento 

do valor integral deveria ser feito no prazo de 20 dias, após a 

homologação do acordo e não da data do desarquivamento conforme 

argumentado pela ré às fls. 83.

Dessa forma, determino a intimação da parte requerida, para que efetue o 

pagamento da diferença informada pela parte autora.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, 24 de julho de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000245-15.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO MONTEIRO DE ARRUDA FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VAGNER SPIGUEL JUNIOR OAB - MT0012209A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1000245-15.2017.8.11.0002. 

AUTOR: GERALDO MONTEIRO DE ARRUDA FILHO RÉU: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos... Trata-se de 

Embargos Declaratórios opostos pela ré, argumentando existir contradição 

em relação aos valores sucumbenciais fixados. Os embargos de 

declaração são cabíveis quando houver na decisão/sentença embargada 

qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. Também são 

admitidos para correção de eventual erro material, conforme preconizado 

pela doutrina e jurisprudência, sendo possível, excepcionalmente, a 

alteração ou modificação do julgado. No caso em apreço, o embargante 
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sustenta que, ao decidir houve contradição quanto à estipulação dos 

honorários advocatícios sucumbenciais. Entendo que tal alegação não 

merece prosperar, visto se tratar aplicação do art. 85, § 8º, em sendo 

inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da 

causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação 

equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º. Ainda, tenho que 

foi levado em consideração para definição do percentual a ser fixado, o 

grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e 

a importância da causa e, por fim, o trabalho realizado pelo advogado e o 

tempo exigido para o serviço. Nesse sentido, ainda que fosse provido o 

recurso outrora interposto, entendo que a porcentagem indicada 

desvalorizaria e feriria a dignidade dos serviços prestados pelo Sr. 

Advogado. Portanto, a r. sentença não carrega nenhum vício, vez não 

existir qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. 

Nesse sentido, sendo inapropriados os embargos, de caráter protelatório, 

condeno a ré à multa na forma do art. 1.026, §2º do CPC, em 1% sobre o 

valor atribuído à causa. Assim, REJEITO OS EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS. Por verificar que as contrarrazões já foram 

apresentadas (fls. 229/243), nos termos do art. 1.010, §3º do NCPC, 

encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça, consignando as 

homenagens deste juízo. Intime-se. Cumpra-se. Ester Belém Nunes Juíza 

de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004138-14.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO CONCEICAO E SILVA OURINHOS - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA MENDONCA DE OLIVEIRA OAB - SP341775 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. L. C. COMERCIO DE SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA ME - ME 

(RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

STEPHAN WILSON TAVARES OAB - MG141255 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1004138-14.2017.8.11.0002; Valor causa: R$ 17.431,59; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22)/[PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora 

do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

MARCIO CONCEICAO E SILVA OURINHOS - ME Parte Ré: RÉU: L. L. C. 

COMERCIO DE SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA ME - ME 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 , 30 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 Requerida

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 379094 Nr: 26105-40.2014.811.0002

 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: ECAD - ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GKF BAR LTDA - DITADO POPULAR, ELSON 

RAMOS DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICK ALVES COSTA - 

OAB:7993-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que encaminho ao DJE a decisão de fls. 147 , nos seguintes 

termos: Vistos etc. Compulsando os autos, verifico que houve pedido de 

cumprimento da sentença (fls. 132/135). Assim, intime-se a parte 

requerida/executada, para que efetue o pagamento do montante devido, 

conforme cálculo trazido pelo credor, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de aplicação da multa prevista no art. 523, §1º, do Código de 

Processo Civil. Caso não haja pronto pagamento no prazo mencionado no 

parágrafo anterior, fixo os honorários advocatícios no importe de 10% 

sobre a condenação, com fulcro no art. 523, § 1º, do CPC. Consigne-se 

que, após o transcurso do prazo sem o pagamento voluntário, o 

executado poderá apresentar impugnação, independentemente de 

penhora ou nova intimação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 525, NCPC). 

Procedam-se às alterações necessárias, vez que se trata de 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 500632 Nr: 14083-42.2017.811.0002

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO CORREA GUEDES, ALESSANDRA 

APARECIDA MACHADO CORREA GUEDES, MARIA CORRÊA LEITE, DAVI 

FRANCISCO GUEDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCIA FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:3662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora para se manifestar a respeito da certidão negativa 

de fls. 26, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 350119 Nr: 15921-25.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRENILDA FIRMINO BRAZ ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:16216/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 PROMOVO INTIMAÇÃO DA AUTORA, ATRAVÉS DO ADV. MILTON JONES 

AMORIM VIEIRA, OAB-MT 16216, NO PRAZO LEGAL, DA EXPEDIÇÃO DA 

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 325610 Nr: 21986-70.2013.811.0002

 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: RAPHAEL MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIO QUEIROZ COELHO DA 

CRUZ - OAB:MT 16.006, DEBORAH MARGARIDA MARTINS FERREIRA - 

OAB:13.672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:MT 8.506-A

 PROMOVO INTIMAÇÃO DA AUTORA, ATRAVÉS DOS ADVS.CASSIO 

QUEIROZ COELHO DA CRUZ E DEBORAH MARGARIDA MARTINS 

FERREIRA , OAB-MT 16006 E 13672 - RESPECTIVAMENTE, NO PRAZO DE 

10 (DEZ) DIAS, DA PETIÇÃO DE P. 110/111 DA REQUERIDA.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006518-73.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO RODRIGUES PEREIRA OAB - MT0015259A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (RÉU)

Magistrado(s):
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ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1006518-73.2018.8.11.0002 

Vistos. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por Carlos 

Alberto da Silva em desfavor de Aymoré Crédito, Financiamento e 

Investimento S/A (Santander Financiamentos) aduzindo, em síntese, que 

foi surpreendido ao descobrir que estava com o seu nome negativado pela 

empresa requerida devido à um contrato de financiamento de veículo da 

marca Honda modelo HRV, porém desconhece a referida dívida e afirma 

possuir com a ré apenas um financiamento de um veículo Chevrolet S-10, 

o qual vem quitando regularmente. Liminarmente, requer que seus dados 

sejam retirados dos órgãos de proteção ao crédito, que o banco requerido 

se abstenha de proceder qualquer cobrança quanto ao financiamento que 

afirma não ter contratado e demonstre a efetiva entrega do bem ao autor e 

que comprove que tenha sido o autor que assinou o contrato de 

financiamento OPERAÇÃO Nº 371127017, como prova da existência de 

contrato de financiamento. No mérito pugna pela declaração de 

inexistência de débito, condenação do requerido ao pagamento de 

indenização pelos danos morais ocasionados, pela concessão da justiça 

gratuita e inversão do ônus da prova. É o breve relato. Fundamento e 

decido. No presente caso, verifica-se que a pretensão da parte autora 

apresenta características de um pedido de tutela de urgência antecipada 

(artigo 300, do CPC), uma vez que restou devidamente demonstrado o 

fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, sendo 

incontestável a existência de prejuízo para a parte caso tenha que 

aguardar o término da demanda para ter seus dados excluídos dos órgãos 

de proteção ao crédito. Já a probabilidade do direito restou evidenciada 

nos documentos acostados aos autos, posto que o extrato do Serasa 

comprova a negativação dos dados do autor. No entanto, o pedido liminar 

no sentido de que requerida demonstre a efetiva entrega do bem ao autor 

e que comprove que tenha sido o autor que assinou o contrato de 

financiamento OPERAÇÃO Nº 371127017, entendo que não merece 

prosperar, pois trata de matéria a ser discutida no mérito da demanda, pois 

prescinde da análise do contraditório e produção de provas. Ante o 

exposto, tendo em vista a presença dos requisitos autorizadores da 

medida, CONCEDO EM PARTE A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA, nos 

termos do artigo 300 do CPC, apenas para determinar que empresa ré, no 

prazo de 05 (cinco) dias, promova a exclusão dos dados da parte autora 

dos órgãos de proteção ao crédito e se abstenha de proceder qualquer 

cobrança quanto à OPERAÇÃO Nº 371127017, sob pena de multa diária 

de R$100,00 (cem reais) limitada ao valor da causa. Cite-se/ intime-se o 

réu, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para levantar o depósito 

e comparecer em audiência de conciliação que designo para o dia 25 de 

outubro de 2018, às 16h20min, consigno que a peça contestatória deverá 

ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, contados após a 

realização do ato (artigo 335, inciso I, CPC). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de 

multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Após a contestação, vistas 

automáticas à parte autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua 

peça de impugnação à contestação (art. 351, CPC). No mais, estando 

evidenciada a hipossuficiência da parte demandante em relação à 

requerida, DEFIRO o pedido de inversão do ônus da prova, no termos do 

art. 6º, VIII, do CDC. Por fim, CONCEDO os benefícios da JUSTIÇA 

GRATUITA, nos termos dos artigos 98 e 99 do CPC. Intimem-se. 

Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 27 de julho de 2018. (Assinado 

digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito em substituição legal.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006527-35.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELINA CARDOZINA SA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1006527-35.2018.8.11.0002 

Vistos etc. Trata-se de ação proposta em face do INSS - Instituto Nacional 

do Seguro Social. Tendo em vista que a presente ação foi proposta em 

desfavor de Autarquia Federal este Juízo é incompetente para processar 

e julgar a lide, cuja competência é do Juízo da Fazenda Pública. Diante de 

tal circunstância, considerando a competência absoluta da Vara 

Especializada da Fazenda Pública para apreciação e julgamento deste 

feito, DECLINO DA COMPETÊNCIA para presidir o presente feito, 

determinando sua remessa a uma das Varas Especializadas da Fazenda 

Pública desta Comarca. Intime-se e cumpra-se, com a URGÊNCIA que o 

caso requer. Várzea Grande/MT, 27 de julho de 2018. (Assinado 

digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito em substituição legal.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006451-11.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES OAB - SP171045 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDER REZENDE CAMARGO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos nº 1006451-11.2018.8.11.0002 

Vistos etc. Trata-se de Ação que discute contrato de natureza bancária, 

logo, em razão da matéria, a competência absoluta é da Vara 

Especializada em Direito Bancário, motivo pelo qual DECLINO DA 

COMPETÊNCIA e determino que sejam os presentes autos redistribuídos 

para a referida vara. Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 26 de julho 

de 2018. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito em 

substituição legal.

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1006376-69.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA CRISTINA PEREIRA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA OAB - MT21445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA PETROPOLIS LIMITADA - ME (RÉU)

INVASOR/TURBADOR (RÉU)

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO FERREIRA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1006376-69.2018.8.11.0002 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE FORÇA 

NOVA COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE LIMINAR “INAUDITA ALTERA 

PARTE” C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por Angela 

Cristina Pereira Costa em desfavor de Invasores que se encontram no 

local, Imobiliária Petrópolis e Firma Metelo Campos Imóveis Ltda., 

atualmente denominada de Empreendimentos Imobiliários Ferreira Ltda., 

alegando, em síntese, ter adquirido o Lote Urbano 11, da Quadra 02, com 

metragem da área de 420m², no Loteamento denominado de Jardim Ouro 

Verde, o qual não foi devidamente registrado em seu nome por não 

possuir o montante necessário para pagamento dos emolumentos e 

impostos. Narra que, em junho do corrente ano recebeu informação de 

sua vizinha de que havia uma construção em andamento no seu lote e o 

invasor afirmou também ter comprado o referido lote da Imobiliária 

Petrópolis, mesma imobiliária que vendeu o lote à autora. Juntou 

procuração ad judicia, documentos pessoais, Boletim de Ocorrência, 

Instrumento Particular de Cessão de Direito, comprovante de pagamento e 

fotografias do local. POIS BEM. Segundo as alegações da autora, 

verifica-se que ficou demonstrada a aquisição dos direitos sobre o imóvel 

(id. 14337424, 14337430, 14337432), contudo em regra é a exteriorização 

do domínio, o poder de fato sobre a coisa que gera a posse. Sendo assim, 

por não vislumbrar de plano os requisitos necessários para concessão de 

liminar de reintegração de posse em favor da parte autora, entendo 

conveniente a realização de audiência de justificação prévia, para a qual 

designo o dia 03 de setembro de 2018 às 14h00min. Intime-se a parte 

autora para apresentar o rol de testemunhas no prazo de 15 (quinze) dias 
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antes da data assinalada para realização do ato, sob pena de preclusão 

(art. 357, § 4º, do CPC). A intimação das testemunhas arroladas deverá 

ser providenciada pela parte autora (artigo 455, do CPC) e realizada por 

carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, 

com antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, 

cópia da correspondência de intimação e do comprovante de recebimento 

(artigo 455, §1º, do CPC). Consigno que, a inércia na realização da 

intimação das testemunhas importa na desistência de sua inquirição, 

conforme previsão do §3º, do artigo 455, do CPC. Intime-se a parte 

requerida para comparecimento em audiência, nos termos do art. 562, do 

CPC, podendo este formular contraditas e perguntas às testemunhas do 

autor. Consigno que, deverá o Oficial de Justiça constar na certidão a 

qualificação dos ocupantes do referido imóvel. Destaca-se que, segundo 

narra no Boletim de Ocorrência, a autora possui o contato do suposto 

invasor, Sr. Ronaldo, que inclusive a acompanhou em reunião na imobiliária 

(id. 14337418), porém não consta nos autos, entendo ser necessário que 

a autora preste tais informações, uma vez que pode ser pertinente para o 

êxito da diligência do Oficial de Justiça. O prazo para contestar a ação, 

quando realizada a justificação, contar-se-á da intimação da decisão que 

deferir ou não a medida liminar (Parágrafo único do art. 564 do CPC). 

Concedo os benefícios da JUSTIÇA GRATUITA. Intime-se. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, 26 de julho de 2018. (Assinado digitalmente) Ester 

Belém Nunes Juíza de Direito em substituição legal.

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006505-74.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1006505-74.2018.8.11.0002 

Vistos etc. Trata-se de Carta Precatória originária de Ação Indenizatória 

proposta em desfavor do Município de Várzea Grande. Diante de tal 

circunstância, considerando a competência absoluta da Vara 

Especializada da Fazenda Pública para apreciação e julgamento deste 

feito, DECLINO DA COMPETÊNCIA para presidir o presente feito, 

determinando sua remessa a uma das Varas Especializadas da Fazenda 

Pública desta Comarca. Intime-se e cumpra-se, com a URGÊNCIA que o 

caso requer. Várzea Grande/MT, 27 de julho de 2018 (Assinado 

digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito em substituição legal.

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006143-72.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SISTEMA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ALFREDO STIEVANO CARLOS OAB - SP257907 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIRO DIAS PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos nº 1006143-72.2018.8.11.0002 

Vistos etc. Trata-se de Ação que discute contrato de natureza bancária, 

logo, em razão da matéria, a competência absoluta é da Vara 

Especializada em Direito Bancário, motivo pelo qual DECLINO DA 

COMPETÊNCIA e determino que sejam os presentes autos redistribuídos 

para a referida vara. Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 27 de julho 

de 2018 (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito em 

substituição legal.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002933-47.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOVELINA RODRIGUES DE SOUZA (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)

Outros Interessados:

ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON (PERITO / INTÉRPRETE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: JOVELINA 

RODRIGUES DE SOUZA Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Compulsando os autos, verifico que não 

ocorre nenhuma hipótese de extinção do processo (art. 354, do 

CPC/2015) ou de julgamento antecipado da lide, ainda que parcial (art. 355 

e 356, ambos do CPC), uma vez que os fatos necessitam de maiores 

elementos probatórios para formação do juízo de convicção, razão porque 

passo a organização do processo (art. 357, do CPC/2015), bem assim a 

ordenar a produção da prova. Da necessidade de alteração do polo 

passivo No tocante à preliminar aventada pelo requerido, de que se faz 

necessária a alteração do polo passivo para que conste como 

representante processual a Seguradora Líder, face ao que dispõe o artigo 

5º da Resolução 154/2006 do Conselho Nacional de Seguradores 

Privados- CNSP, onde consta a criação dos Consórcios responsáveis pelo 

DPVAT, constando a Seguradora Líder dos Consórcios DPVAT S/A, como 

a entidade líder dos demais consorciados, o que foi ratificado pela Portaria 

2797/2007, artigos 1º e 2º, as seguintes considerações devem ser 

efetuadas: Embora o requerido afirme preliminarmente a necessidade de 

alteração do polo passivo, esta não pode prosperar, uma vez que ele faz 

parte do rol de seguradoras vinculadas à Seguradora Líder, razão pela 

qual responde como parte nesta ação. E este tem sido o entendimento da 

jurisprudência, sendo que representando os tribunais pátrios, cito: “AÇÃO 

DE COBRANÇA. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. 1 - Complementação. Legitimidade 

passiva. Qualquer seguradora que faça parte do consórcio é parte 

legítima para pagar a indenização. Art. 7. º da Lei nº 6.194/74. 2 – Seguro 

obrigatório DPVAT. Valor quantitativo legalmente fixado em salários 

mínimos. Inconfundível com reajuste. Indenização legal. 3 - Valor 

indenização DPVAT. Art. 3. º da Lei nº 6194/74 vigente. Vedado o cnsp 

dispor de forma diversa. 4 - Indenização fixada em salários mínimos 

vigentes à época. Incidência de correção monetária a partir do pedido de 

pagamento da indenização. 5 - Inexistência de quitação. Pagamento parcial 

do valor devido. Legítimo o pedido de complementação. 6 - Juros 

moratórios. Correção monetária. Índice TJPR. Incidência a partir da data do 

pagamento a menor. 7 - Honorários advocatícios. Mantimento do 

percentual fixado. Causa de pouca complexidade. Recurso de apelação 

de ITAÚ Seguros s/a desprovido. Recurso adesivo de zolmira 

wiesenhutter provido parcialmente.” (TJPR; ApCiv 0435102-6; Terra Boa; 

Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Eugenio Achille Grandinetti; DJPR 

07/12/2007; Pág. 66) Extraído Editora Magister sob nº 57206984. Grifo 

nosso. Desta forma, rejeito a preliminar. Da falta de interesse de agir Aduz 

a parte requerida ausência de interesse de agir, sob a alegação de que a 

parte autora não esgotou a via administrativa para pleitear o seguro. Com 

efeito, o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo 

Superior Tribunal de Justiça é de que há necessidade de comprovação da 

formulação de requerimento administrativo como requisito essencial para o 

ingresso da demanda judicial (RE 824712 AgR, REsp 936574/SP), o que foi 

comprovado pela parte autora, conforme Id. 6673518. Assim, certo que 

uma vez demonstrada à formulação de requerimento administrativo tem-se 

como preenchido o pressuposto essencial para o exercício do direito de 

ação pela parte autora. Ademais, o Poder Judiciário, sempre que acionado, 

deve garantir às partes a prevalência do direito. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - PEDIDO 

DE JUSTIÇA GRATUITA - DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - 

PRESUNÇÃO JURIS TANTUM - AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO - 

BENEFÍCIO DEFERIDO - EMENDA À INICIAL - DETERMINAÇÃO PARA 

JUNTADA DE PROVA DA RECUSA AO PAGAMENTO - DESNECESSIDADE - 

EXIGÊNCIA APENAS DO PEDIDO ADMINISTRATIVO - INFORMATIVO Nº. 

757 DO STF - INTERESSE DE AGIR CONSTATADO - SENTENÇA ANULADA 

- RETORNO À INSTÂNCIA DE ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO 
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- RECURSO PROVIDO.A declaração de hipossuficiência a que se refere o 

§3º do art. 99 do CPC/2015 possui presunção juris tantum de veracidade, 

que só pode ser afastada quando houver nos autos prova em contrário, 

em observância ao princípio constitucional do amplo acesso à Justiça (art. 

5º, XXXV, CF).O requerimento administrativo prévio é condição essencial 

para buscar em juízo o recebimento do DPVAT (AgRg no REsp nº. 

936.574/SP, 3ª Turma/STJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado 

em 02/08/2011, DJe de 08/08/2011). Se a parte autora junta aos autos 

esse pedido, fica caracterizado o interesse de agir, não cabendo 

determinar que apresente prova da recusa administrativa da Seguradora 

que se mantém inerte, até porque o Plenário do STF já ressalvou "que a 

exigência de prévio requerimento não se confundiria (…) com o 

exaurimento das vias administrativas” (Informativo nº. 757).”(TJ/MT - Ap 

69524/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 

27/10/2017) Portanto, rejeito a presente preliminar. Das provas A nova 

sistemática processual albergou a teoria dinâmica da distribuição do ônus 

da prova, segundo a qual “o ônus da prova pode ser atribuído de maneira 

dinâmica, a partir do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à 

paridade de armas entre os litigantes e às especificidades do direito 

material afirmado em juízo”.[1] Em outras palavras, a distribuição dinâmica 

do ônus da prova possibilita que o juiz flexibilize as regras do ônus 

probatório, conforme as peculiaridades do caso concreto, e atribua àquela 

parte que possui maior facilidade na produção da prova tal ônus. Convém 

esclarecer que a distribuição dinâmica é cabível quando presente as 

hipóteses previstas no § 3º, do art. 373, do CPC/2015, que assim dispõe: 

“§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa 

relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o 

encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova 

do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, 

desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à 

parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” In 

casu, verifica-se que a parte requerida possui melhores condições de 

produção de prova em detrimento da parte autora, notadamente porque 

possui estrutura técnica e econômica suficientemente capaz de 

demonstrar o grau da lesão acometida pela parte autora. Em reforço, vale 

ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça e o Egrégio Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, antes mesmo da promulgação do novo CPC, já 

perfilhavam o entendimento acerca da possibilidade de imputar a 

seguradora requerida o ônus probatório em casos tais, a saber: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 02/03/2015) “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT – PERÍCIA MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – 

BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA 

DA CARGA DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a 

perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por 

ambas as partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos 

honorários de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria 

da carga dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte 

autora é hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora” 

(AI 155522/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 05/05/2015, Publicado no DJE 08/05/2015) Desta forma, diante 

da facilidade da produção de prova pela seguradora requerida, deve ser 

aplicado, na espécie, a regra do § 1º do art. 373, do CPC/2015, em 

benefício da parte autora, pelo que distribuo/transfiro o ônus da prova à 

seguradora requerida, apenas no que se refere ao grau da lesão. Dos 

pontos controvertidos a) se a parte autora teve a perda, redução ou 

impotência funcional definitiva, total ou parcial em razão da lesão 

decorrente do acidente de trânsito objeto do processo; b) se positiva, qual 

o grau desta lesão e, c) em caso de a parte autora fazer jus ao 

recebimento do seguro e qual o seu respectivo valor. Das provas Assim, 

nomeio como perito o Dr. Ernani da Silva Lara Neto Castrillon, médico 

inscrito no CRM/MT nº 7.922, que poderá ser encontrado na Avenida 

Bosque da Saúde, nº 888, Edifício Saúde, sala 33, 3º andar, Bairro 

Bosque da Saúde, telefone 65-9228-5520, a qual deverá ser intimado para 

que tome ciência acerca da sua nomeação. Fixo desde já os honorários 

periciais em R$ 1.000,00 (mil reais), levando em conta que a sua valoração 

definitiva será fixada quando da prolação da sentença, liberando-se 50% 

(cinquenta por cento) nos 05 (cinco) dias que antecedem o início dos 

trabalhos periciais e os 50% (cinquenta por cento) restantes 05 (cinco) 

dias após a entrega do respectivo laudo e depois de prestados todos os 

esclarecimentos necessários (§§ 4º e 5º, art. 465, do CPC/2015). Em 

razão da distribuição dinâmica/transferência do ônus da prova à 

seguradora requerida, determina que a mesma no prazo de 15 (quinze) 

dias, efetue o depósito dos honorários periciais, sob pena de preclusão da 

prova. Venham as partes, no prazo de 15 (quinze) dias apresentarem 

eventuais assistentes técnicos e quesitos (art. 465, II e III, CPC). Com o 

aceite da incumbência pericial, intime-se o perito com cópia dos quesitos 

das partes para a designação da data da perícia, da qual deverá as partes 

e eventuais assistes técnicos serem intimados para o devido 

acompanhamento, com antecedência mínima de 05 dias. Instalada que seja 

a perícia, fixo o prazo de 20 (vinte) dias para apresentação do laudo na 

Secretaria do Juízo. A perícia deverá esclarecer a este Juízo o ponto 

controvertido estabelecido no item “A e B”, devendo, ainda, o expert 

atentar-se as exigências do art. 473 do CPC/2015 quando da elaboração 

do laudo. Com a entrega do laudo, intimem-se as partes para manifestação 

no prazo comum de 15 (quinze) dias. Os assistentes técnicos poderão 

oferecer seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a 

intimação das partes quanto ao laudo apresentado (art. 477, § 1º, 

segunda parte, do CPC/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. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito 

[1] MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, 

Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos 

Tribunais Ltda. p. 395.
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Processo Número: 1007366-94.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO GRAMELICKI CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALES DO VALLE BARBOSA ANJOS OAB - MT14858/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:

JOAQUIM SUCENA RASGA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: RODRIGO 

GRAMELICKI CARVALHO Parte Ré: RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Compulsando os autos, 

verifico que não ocorre nenhuma hipótese de extinção do processo (art. 

354, do CPC/2015) ou de julgamento antecipado da lide, ainda que parcial 

(art. 355 e 356, ambos do CPC), uma vez que os fatos necessitam de 

maiores elementos probatórios para formação do juízo de convicção, 

razão porque passo a organização do processo (art. 357, do CPC/2015), 

bem assim a ordenar a produção da prova. Da ausência de laudo do IML 

Quanto a preliminar de ausência do laudo do IML, cumpre esclarecer que 

se trata de documento desnecessário para propositura da ação, uma vez 

que nas ações de cobrança de seguro DPVAT, é propiciada às partes a 

produção de prova pericial, que ocorre sob o crivo do contraditório. Nesse 

entendimento, é a jurisprudência: “COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. LEGITIMIDADE PASSIVA DA 

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT. 

AFASTADA. LAUDO CONFECCIONADO PELO IML. DESNECESSIDADE. 

NECESSIDADE DE QUANTIFICAÇÃO DO GRAU E QUALIFICAÇÃO DA 

LESÃO. SENTENÇA ANULADA. 1. A alteração do polo passivo da 

demanda é medida excepcional, prevalecendo sempre que possível o 

princípio da estabilidade subjetiva (art. 41, CPC). 2. A realização do laudo 

pericial pelo Instituto Médico Legal - IML, previsto no art. 5º, § 5º, da Lei 

6.194/74 é para recebimento do seguro DPVAT na esfera administrativa. 

Na esfera judicial a investigação técnica deve ser estabelecida nos 

moldes do art. 420 e seguintes do CPC. 3. Para a fixação do quantum 

indenizatório de seguro DPVAT, nos casos de invalidez permanente, é 

necessária a verificação do grau e tipo de invalidez da vítima. APELAÇÃO 
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PARCIALMENTE PROVIDA”. (TJ-PR 8529597 PR 852959-7 (Acórdão), 

Relator: Nilson Mizuta, Data de Julgamento: 29/03/2012, 10ª Câmara Cível) 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - LAUDO DO IML - 

AUSÊNCIA - DESNECESSIDADE A TITULO DE PROPOSITURA INICIAL - 

POSSIBILIDADE COMPROVAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - 

CONCESSÃO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - 

IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte juntado aos autos prova do acidente, 

bem como das lesões causadas por ele, é desnecessária a juntada do 

laudo do IML, diante da possibilidade de produção de prova pericial 

durante a instrução do feito. - Oportunizado prazo para no curso do 

processo a parte autora apresentar o laudo do IML, após impugnação do 

documento apresentado unilateralmente, e quedando-se inerte, a 

improcedência do pedido é medida que se impõe”. (TJ-MG - AC: 

10126130003182001 MG , Relator: Alexandre Santiago, Data de 

Julgamento: 11/02/2015, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 23/02/2015) Outrossim, quanto às alegações de que a 

documentação acostada aos autos não comprova as lesões 

apresentadas, registro que se confunde com o mérito, devendo com ele 

ser analisado. Deste modo, rejeito a preliminar em análise. Das provas A 

nova sistemática processual albergou a teoria dinâmica da distribuição do 

ônus da prova, segundo a qual “o ônus da prova pode ser atribuído de 

maneira dinâmica, a partir do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de 

atender à paridade de armas entre os litigantes e às especificidades do 

direito material afirmado em juízo”.[1] Em outras palavras, a distribuição 

dinâmica do ônus da prova possibilita que o juiz flexibilize as regras do 

ônus probatório, conforme as peculiaridades do caso concreto, e atribua 

àquela parte que possui maior facilidade na produção da prova tal ônus. 

Convém esclarecer que a distribuição dinâmica é cabível quando presente 

as hipóteses previstas no § 3º, do art. 373, do CPC/2015, que assim 

dispõe: “§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da 

causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de 

cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção 

da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo 

diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que 

deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi 

atribuído.” In casu, verifica-se que a parte requerida possui melhores 

condições de produção de prova em detrimento da parte autora, 

notadamente porque possui estrutura técnica e econômica 

suficientemente capaz de demonstrar o grau da lesão acometida pela 

parte autora. Em reforço, vale ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça 

e o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, já perfilhavam o entendimento acerca da 

possibilidade de imputar a seguradora requerida o ônus probatório em 

casos tais, a saber: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE 

RETINA. PROVÁVEL ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA 

PROVA. 1. Atribuição do ônus probatório à seguradora, expert na 

apreciação de riscos, redatora do contrato de adesão, possuidora de 

estrutura técnica e financeira para mais bem evidenciar a correção da 

tese que sustenta. (...)” (AgRg no REsp 1331618/SE, Rel. Ministro PAULO 

DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 

02/03/2015) “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA MÉDICA REQUERIDA POR 

AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – 

ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA DINÂMICA DAS PROVAS - 

RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia sendo determinada de ofício 

pelo magistrado ou requerida por ambas as partes, é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória, como no caso em que a parte autora é hipossuficiente técnica 

e economicamente frente à Seguradora” (AI 155522/2014, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/05/2015, 

Publicado no DJE 08/05/2015) Desta forma, diante da facilidade da 

produção de prova pela seguradora requerida, deve ser aplicado, na 

espécie, a regra do § 1º do art. 373, do CPC/2015, em benefício da parte 

autora, pelo que distribuo/transfiro o ônus da prova à seguradora 

requerida, apenas no que se refere ao grau da lesão. Dos pontos 

controvertidos a) se a parte autora teve a perda, redução ou impotência 

funcional definitiva, total ou parcial em razão da lesão decorrente do 

acidente de trânsito objeto do processo; b) se positiva, qual o grau desta 

lesão e, c) em caso de a parte autora fazer jus ao recebimento do seguro 

e qual o seu respectivo valor. Das provas Assim, nomeio como perito o Dr. 

Joaquim Sucena Rasga, que poderá ser encontrado na Rua Osório Duque 

Estrada, n. 15, Bairro Aráes, Cuiabá-MT; Cep: 78.005-720; fone: 65 99981 

1423, o qual deverá ser intimado para que tome ciência acerca da sua 

nomeação. Fixo desde já os honorários periciais em R$ 1.000,00 (mil 

reais), levando em conta que a sua valoração definitiva será fixada 

quando da prolação da sentença, liberando-se 50% (cinquenta por cento) 

nos 05 (cinco) dias que antecedem o início dos trabalhos periciais e os 

50% (cinquenta por cento) restantes 05 (cinco) dias após a entrega do 

respectivo laudo e depois de prestados todos os esclarecimentos 

necessários (§§ 4º e 5º, art. 465, do CPC/2015). Em razão da distribuição 

dinâmica/transferência do ônus da prova à seguradora requerida, 

determina que a mesma no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o depósito 

dos honorários periciais, sob pena de preclusão da prova. Venham as 

partes, no prazo de 15 (quinze) dias apresentarem eventuais assistentes 

técnicos e quesitos (art. 465, II e III, CPC). Com o aceite da incumbência 

pericial, intime-se o perito com cópia dos quesitos das partes para a 

designação da data da perícia, da qual deverá as partes e eventuais 

assistes técnicos serem intimados para o devido acompanhamento, com 

antecedência mínima de 05 dias. Instalada que seja a perícia, fixo o prazo 

de 20 (vinte) dias para apresentação do laudo na Secretaria do Juízo. A 

perícia deverá esclarecer a este Juízo o ponto controvertido estabelecido 

no item “A e B”, devendo, ainda, o expert atentar-se as exigências do art. 

473 do CPC/2015 quando da elaboração do laudo. Com a entrega do laudo, 

intimem-se as partes para manifestação no prazo comum de 15 (quinze) 

dias. Os assistentes técnicos poderão oferecer seus pareceres no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, após a intimação das partes quanto ao laudo 

apresentado (art. 477, § 1º, segunda parte, do CPC). Ficam as partes, 

desde logo, advertidas quanto às providências do § 3º do art. 477, do 

CPC. Oportunamente, venham-me os autos conclusos para deliberação. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES 

Juiz de Direito [1] MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e 

MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª Edição. 

Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005068-66.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO CARVALHO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT0013280A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON (PERITO / INTÉRPRETE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

LEANDRO CARVALHO DE SOUSA Parte Ré: REQUERIDO: BRADESCO 

AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS Vistos. Compulsando os autos, 

verifico que não ocorre nenhuma hipótese de extinção do processo (art. 

354, do CPC/2015) ou de julgamento antecipado da lide, ainda que parcial 

(art. 355 e 356, ambos do CPC), uma vez que os fatos necessitam de 

maiores elementos probatórios para formação do juízo de convicção, 

razão porque passo a organização do processo (art. 357, do CPC/2015), 

bem assim a ordenar a produção da prova. Da retificação da autuação A 

requerida alega que o nome da parte autora foi autuado de maneira errada 

e por esse motivo requereu que seja retificado o polo ativo alterando-o 

para nome correto, qual seja LEANDRO CARVALHO DE SOUSA. No 

entanto o referido pedido não merece acolhimento, uma vez que os 

documentos aportados pelo autor no Id. 4173037 demonstram que o seu 

nome é LEANDRO CARVALHO DE SOUSA RAMOS, razão pela qual 

inexiste qualquer equivoco na sua qualificação. Portanto, rejeito a 

respectiva preliminar. Da necessidade de alteração do polo passivo No 

tocante à preliminar aventada pela seguradora requerida, de que se faz 

necessária a alteração do polo passivo para que conste como 

representante processual a Seguradora Líder, face ao que dispõe o artigo 

5º da Resolução 154/2006 do Conselho Nacional de Seguradores 

Privados- CNSP, onde consta a criação dos Consórcios responsáveis pelo 

DPVAT, constando a Seguradora Líder dos Consórcios DPVAT S/A, como 

a entidade líder dos demais consorciados, o que foi ratificado pela Portaria 

2797/2007, artigos 1º e 2º, as seguintes considerações devem ser 
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efetuadas: Embora a seguradora requerida afirme preliminarmente a 

necessidade de alteração do polo passivo, esta não pode prosperar, uma 

vez que ele faz parte do rol de seguradoras vinculadas à Seguradora 

Líder, razão pela qual responde como parte nesta ação. E este tem sido o 

entendimento da jurisprudência, sendo que representando os tribunais 

pátrios, cito: “AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DA 

INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. 1 - Complementação. 

Legitimidade passiva. Qualquer seguradora que faça parte do consórcio é 

parte legítima para pagar a indenização. Art. 7. º da Lei nº 6.194/74. 2 – 

Seguro obrigatório DPVAT. Valor quantitativo legalmente fixado em 

salários mínimos. Inconfundível com reajuste. Indenização legal. 3 - Valor 

indenização DPVAT. Art. 3. º da Lei nº 6194/74 vigente. Vedado o cnsp 

dispor de forma diversa. 4 - Indenização fixada em salários mínimos 

vigentes à época. Incidência de correção monetária a partir do pedido de 

pagamento da indenização. 5 - Inexistência de quitação. Pagamento parcial 

do valor devido. Legítimo o pedido de complementação. 6 - Juros 

moratórios. Correção monetária. Índice TJPR. Incidência a partir da data do 

pagamento a menor. 7 - Honorários advocatícios. Mantimento do 

percentual fixado. Causa de pouca complexidade. Recurso de apelação 

de ITAÚ Seguros s/a desprovido. Recurso adesivo de zolmira 

wiesenhutter provido parcialmente.” (TJPR; ApCiv 0435102-6; Terra Boa; 

Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Eugenio Achille Grandinetti; DJPR 

07/12/2007; Pág. 66) Extraído Editora Magister sob nº 57206984. Grifo 

nosso. Dessa forma, afasto a presente preliminar. Da inépcia da inicial A 

requerida alega a inépcia da inicial, sob o argumento de que o autor 

informa na inicial ter recebido administrativamente o valor de R$ 4.725,00 a 

título de indenização por invalidez parcial permanente e agora busca 

judicialmente a complementação do valor, porém o valor efetivamente 

recebido pelo autor administrativamente foi no importe de R$ 5.062,50. 

Assim, afirma ser ilógica a conclusão e portanto deverá a demanda ser 

extinta sem o julgamento do mérito. 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. Pois bem, 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. Ademais, o autor realizou a 

emenda da inicial no id. 4652492 e informou que havia ocorrido um erro 

material ao indicar o valor diverso do realmente recebido a título de 

indenização administrativamente, não sendo tal fato por si só causa para o 

indeferimento da petição inicial. Por isso, rejeito a presente preliminar. Da 

falta de interesse de agir Aduz ainda a seguradora requerida que falta 

interesse de agir à parte requerida, uma vez que já houve o pagamento do 

seguro sub judice em sede administrativa. No tocante ao pagamento 

administrativo afastar o direito da requerente em pleitear eventual 

diferença que tenha direito por expressa determinação legal, tenho que ela 

não merece prosperar, considerando que o pagamento parcial do seguro 

pela requerida não afasta o direito desta pleitear o valor remanescente 

legalmente estabelecido, inexistindo a renúncia pela eventual diferença 

existente. Este entendimento está consubstanciado no fato de o valor do 

pagamento do Seguro Obrigatório DPVAT ser estabelecido por norma 

legal, o que garante ao autor o direito pela cobrança da diferença 

remanescente, conforme estabelece a lei de regência. Sobre essa matéria 

destaco o aresto do egrégio Tribunal de Justiça deste Estado: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT - MORTE - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DAS 

PARTES - INADMISSIBILIDADE - FILHAS DO DE CUJUS - HERDEIRAS 

LEGÍTIMAS - PRELIMINAR REJEITADA - INDENIZAÇÃO FIXADA EM 

SALÁRIOS MÍNIMOS - INCIDÊNCIA DO ARTIGO 3º DA LEI 6.194/74 - 

APLICAÇÃO DE RESOLUÇÕES DO CONSELHO NACIONAL DE SEGUROS 

PRIVADOS - CNSP - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE FORÇA DE LEI - 

RECEBIMENTO DE VALOR INFERIOR AO LEGALMENTE ESTIPULADO - 

DIREITO À COMPLEMENTAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA - 

ATUALIZAÇÃO DO VALOR DO SEGURO A PARTIR DA DATA EM QUE FOI 

INDEVIDAMENTE PAGO - JUROS DE MORA DEVIDOS A PARTIR DA 

CITAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. As resoluções emitidas 

pelo Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP, não podem ser 

aplicadas quando estiverem em desconformidade com a determinação 

legal, porque tais atos regulamentares não gozam da força da lei. A 

jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidouse no 

sentido de considerar como não representativo de quitação total o recibo 

dado em caráter geral, não traduzindo o documento renúncia ao direito de 

cobrança de eventuais diferenças. A correção monetária deverá incidir a 

partir da data em que a ré efetuou o pagamento do seguro DPVAT de 

forma parcial e, os juros moratórios, devem ser contados a partir da 

citação da seguradora”[1]. Com efeito, desmerece prosperar o argumento 

trazido pela requerida de plena quitação dos valores devidos em relação 

ao seguro obrigatório, nos termos da fundamentação supra. Enfim, 

mostra-se legítimo o interesse do requerente pela cobrança de eventuais 

diferenças remanescentes do seu direito de recebimento dos valores 

correspondentes à invalidez permanente sofrida por acidente de trânsito. 

Portanto, esta preliminar desmerece guarida, uma vez que a análise da 

existência de eventual direito a favor da requerente repercutirá em sede 

meritória, motivo porque para lá remeto a sua análise. Das provas A nova 

sistemática processual albergou a teoria dinâmica da distribuição do ônus 

da prova, segundo a qual “o ônus da prova pode ser atribuído de maneira 

dinâmica, a partir do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à 

paridade de armas entre os litigantes e às especificidades do direito 

material afirmado em juízo”.[2] Em outras palavras, a distribuição dinâmica 

do ônus da prova possibilita que o juiz flexibilize as regras do ônus 

probatório, conforme as peculiaridades do caso concreto, e atribua àquela 

parte que possui maior facilidade na produção da prova tal ônus. Convém 

esclarecer que a distribuição dinâmica é cabível quando presente as 

hipóteses previstas no § 3º, do art. 373, do CPC/2015, que assim dispõe: 

“§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa 

relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o 

encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova 

do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, 

desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à 

parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” In 

casu, verifica-se que a parte requerida possui melhores condições de 

produção de prova em detrimento da parte autora, notadamente porque 

possui estrutura técnica e econômica suficientemente capaz de 

demonstrar o grau da lesão acometida pela parte autora. Em reforço, vale 

ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça e o Egrégio Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, antes mesmo da promulgação do novo CPC, já 

perfilhavam o entendimento acerca da possibilidade de imputar a 

seguradora requerida o ônus probatório em casos tais, a saber: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 02/03/2015) “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT – PERÍCIA MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – 

BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA 

DA CARGA DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a 

perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por 

ambas as partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos 

honorários de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria 

da carga dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte 

autora é hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora” 

(AI 155522/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 05/05/2015, Publicado no DJE 08/05/2015) Desta forma, diante 

da facilidade da produção de prova pela seguradora requerida, deve ser 

aplicado, na espécie, a regra do § 1º do art. 373, do CPC/2015, em 

benefício da parte autora, pelo que distribuo/transfiro o ônus da prova à 

seguradora requerida, apenas no que se refere ao grau da lesão. Dos 

pontos controvertidos a) se a parte autora teve a perda, redução ou 

impotência funcional definitiva, total ou parcial em razão da lesão 

decorrente do acidente de trânsito objeto do processo; b) se positiva, qual 

o grau desta lesão e, c) em caso de a parte autora fazer jus ao 

recebimento da diferença do seguro e qual seu respectivo valor. Das 

provas Assim, nomeio como perito o Dr. Ernani da Silva Lara Neto 

Castrillon, médico inscrito no CRM/MT nº 7.922, que poderá ser encontrado 

na Avenida Bosque da Saúde, nº 888, Edifício Saúde, sala 33, 3º andar, 

Bairro Bosque da Saúde, telefone 65-9228-5520, a qual deverá ser 

intimado para que tome ciência acerca da sua nomeação. Fixo desde já os 
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honorários periciais em R$ 1.000,00 (mil reais), levando em conta que a 

sua valoração definitiva será fixada quando da prolação da sentença, 

liberando-se 50% (cinquenta por cento) nos 05 (cinco) dias que 

antecedem o início dos trabalhos periciais e os 50% (cinquenta por cento) 

restantes 05 (cinco) dias após a entrega do respectivo laudo e depois de 

prestados todos os esclarecimentos necessários (§§ 4º e 5º, art. 465, do 

CPC/2015). Em razão da distribuição dinâmica/transferência do ônus da 

prova à seguradora requerida, determina que a mesma no prazo de 15 

(quinze) dias, efetue o depósito dos honorários periciais, sob pena de 

preclusão da prova. Venham as partes, no prazo de 15 (quinze) dias 

apresentarem eventuais assistentes técnicos e quesitos (art. 465, II e III, 

CPC). Com o aceite da incumbência pericial, intime-se o perito com cópia 

dos quesitos das partes para a designação da data da perícia, da qual 

deverá as partes e eventuais assistes técnicos serem intimados para o 

devido acompanhamento, com antecedência mínima de 05 dias. Instalada 

que seja a perícia, fixo o prazo de 20 (vinte) dias para apresentação do 

laudo na Secretaria do Juízo. A perícia deverá esclarecer a este Juízo o 

ponto controvertido estabelecido no item “A e B”, devendo, ainda, o expert 

atentar-se as exigências do art. 473 do CPC/2015 quando da elaboração 

do laudo. Com a entrega do laudo, intimem-se as partes para manifestação 

no prazo comum de 15 (quinze) dias. Os assistentes técnicos poderão 

oferecer seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a 

intimação das partes quanto ao laudo apresentado (art. 477, § 1º, 

segunda parte, do CPC). Ficam as partes, desde logo, advertidas quanto 

às providências do § 3º do art. 477, do CPC. Oportunamente, venham-me 

os autos conclusos para deliberação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] TJMT, 

Sexta Câmara Cível, Recurso de Apelação Cível Nº 94444/2006, Data de 

Julgamento: 28-02-2007, Rel: exmo. Sr. Dr. Marcelo Souza de Barros. [2] 

MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. 

Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos 

Tribunais Ltda. p. 395.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003847-77.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRELUCI LUIZA RIBEIRA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

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: 1003847-77.2018.8.11.0002. AUTOR: 

ANDRELUCI LUIZA RIBEIRA RÉU: EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA 

DA GUIA LTDA - ME Vistos. Designada audiência de conciliação, esta 

restou prejudicada diante da ausência de informação quanto à citação da 

parte requerida (Id. 14247837), tendo a parte autora pugnado pela nova 

tentativa de citação da parte requerida no endereço descrito no Id. 

14368637. Pois bem, diante da não citação da parte requerida, redesigno o 

ato para o dia 26/09/2018, às 15h a ser realizada por conciliador 

capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos do 

art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 01/2014 do 

NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ. Fica, desde já, a parte autora 

intimada por meio da presente para comparecimento à respectiva 

solenidade. Cite-se a parte requerida, conforme pugnado no Id. 14368637, 

consignando-se as deliberações contidas na decisão de Id. 13287789. 

Intime-se a parte autora pessoalmente, bem como cientifique-se a 

Defensoria Pública. Às providências necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. 

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

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, etc. Acolho a emenda da inicial constante nos 

Ids. 14282133 e 14282136, a fim de que surtam seus legais e jurídicos 

efeitos. Diante da ausência da manifestação expressa da parte autora 

quanto ao seu desinteresse na autocomposição (§5º, art. 334, CPC), e em 

atendimento ao art. 334, caput, do CPC, designo audiência de conciliação 

para o dia 26/09/2018, às 15h30 a ser realizada por conciliador capacitado 

pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos do art. 6º do 

Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

Resolução n. 125/2010 do CNJ. Fica, desde já, a parte autora intimada por 

meio da presente para comparecimento à respectiva solenidade, à luz do 

disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se a parte requerida, por 

mandado, para comparecimento a respectiva audiência com antecedência 

mínima de 20 dias. As partes deverão comparecer à audiência 

pessoalmente ou através de preposto com poderes para negociar e 

transigir, bem assim acompanhadas de seus advogados ou defensores 

públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC). Registro que o não comparecimento 

injustificado de qualquer uma das partes à audiência supra constituir-se-á 

ato atentatório à dignidade da justiça, com a aplicação de multa, na forma 

do § 8º, do art. 334, CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer das 

partes ou, comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte 

requerida oferecer contestação no prazo de 15 dias a iniciar da data da 

audiência de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335, CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, no que for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, oferecer 

impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de julgamento 

antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 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)

 

Por meio do presente ato, intimo a parte Autora para, no prazo de 

05(cinco) dias, efetuar o depósito dos valores necessários para a 

diligência do Senhor Oficial de Justiça conforme despacho de id 

14401421, devendo a guia ser emitida, exclusivamente, pelo portal do 

TJMT (www.tjmt.jus.br – Serviços - Guias - emissão de Guia de 

Diligência), comprovando tal providência nos autos.

Intimação Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1000200-11.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUDITE CURVO DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

J. V. C. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURÍCIO SALES FERREIRA DE MORAES OAB - MT0014826A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ FERNANDO WAHLBRINK OAB - MT0008830A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO Número dos Processos: 

1 0 0 0 2 0 0 - 1 1 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 0 2  |  1 0 0 0 1 9 7 - 5 6 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 0  | 

1000187-12.2017.8.11.0002 Espécie: ordinário – Ação de indenização por 

danos morais. Requerente: Jucilene Vitória Curvo Pulquério, representada 

por sua genitora, Judite Curvo do Espírito Santo. Requerido: Energisa Mato 

Grosso Distribuidora de Energia S/A. Data e horário: terça-feira, 12 de 

junho de 2018, início às 15:30 horas às 16:20 horas. PRESENTES Juiz de 
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Direito: Luis Otávio Pereira Marques; Promotor de Justiça: Silvio Rodrigues 

Alessi Júnior. Requerente: Jucilene Vitória Curvo Pulquério e Juliene Vitória 

Curvo Pulquério, representada por sua genitora, Judite Curvo do Espírito 

Santo. Advogada (requerente): Maurício Sales Ferreira de Moraes 

(OAB/MT n. 14.826); Requerido: Energisa Mato Grosso Distribuidora de 

Energia S/A. Preposto: Josias Rodrigues de Souza. Advogados 

(requerido): Eder Roberto Pires de Freitas (OAB/MT n. 3889); 

Testemunhas (requerente): Valdemi Costa Machado, Pedro Leite de 

Oliveira. Acadêmicos: André Gomes Silva, Rafael Queiroz Douradinho 

Menezes, Francisco de Assis Luna Torres, Thiago Silva Martins, Maiara 

Cristina Rodrigues Santana. AUSENTES Testemunhas (requerente): Jade 

Bilac Martins, Ana Santana dos Santos Saldanha. OCORRÊNCIAS Aberta a 

audiência, feito o pregão, foram constatadas as presenças acima 

indicadas. Na sequência, o patrono da parte autora requer a juntada da 

sentença do processo de reconhecimento e dissolução de união estável 

Cód.: 428258, o que foi deferido, do qual o patrono da parte ré e o 

Ministério Público tomaram ciência na ocasião. Atento ao aproveitamento 

dos atos processuais, e nos termos do artigo 139, V, do CPC/2015, o MM. 

Juiz propôs às partes a tentativa de conciliação, que restou inexitosa. Em 

seguida foi verificado pelo MM. Juiz a ausência das testemunhas arrolada 

pela parte autora Jade Bilac Martins e Ana Santana dos Santos Saldanha, 

tendo o advogado desistido da oitiva das mesmas, o que foi homologado. 

Na sequência, o patrono da requerida também desistiu da oitiva da 

testemunha arrolada Josias Rodrigues de Souza, o que foi homologado. 

Ato contínuo, foram inquiridas as testemunhas arroladas pelas 

requerentes (Valdemi Costa Machado, Pedro Leite de Oliveira) cujos 

depoimentos foi anexado ao sistema PJE. DELIBERAÇÕES Pelo MM. Juiz foi 

decidido: “Vistos etc. Saem as partes intimadas a apresentarem os 

memoriais finais escritos no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias (art. 364, 

§ 2º, CPC/2015), a se iniciar pela parte autora, com a juntada simultânea 

no trigésimo dia do prazo. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério 

Público para manifestação. Oportunamente, voltem-me os autos conclusos 

para prolação de sentença. Cumpra-se”. Nada mais havendo a consignar, 

foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito Requerente Advogado 

Requerida (preposto) Advogado Promotor de Justiça

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003947-32.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO REZENDE FIRMINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARCIA SOARES MODESTO OAB - MT0013343A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003947-32.2018.8.11.0002. AUTOR: 

MARCELO REZENDE FIRMINO RÉU: MARCIO DA SILVA Vistos, etc. Acolho 

à emenda da inicial constante nos Ids. 14364431, 14364506 a 14364549, 

14360818 e 14360821 a fim de que surtam seus jurídicos e legais efeitos. 

Considerando-se que se encontram presentes os requisitos do art. 98 do 

CPC/2015, DEFIRO a gratuidade da justiça. Anote-se. 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 26/09/2018, 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. Cite-se a parte requerida, por correio, para comparecimento 

a respectiva audiência com antecedência mínima de 20 dias. As partes 

deverão comparecer à audiência pessoalmente ou através de preposto 

com poderes para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus 

advogados ou defensores públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC). Registro 

que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à 

audiência supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com 

a aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC. Não havendo o 

comparecimento de qualquer das partes ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 dias a iniciar da data da audiência de conciliação supra ou da última 

sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335, CPC), sob pena de 

aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344, CPC). Na 

hipótese de ser apresentada contestação que traga preliminar e/ou 

documentos, à parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias a teor do 

art. 350, do CPC/2015, oferecer impugnação. Encerrada a fase a 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Cumpra-se. Intime-se. 

Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000778-37.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COMETA COMERCIO DE VEICULOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS OAB - MT0008014A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAYCON DOUGLAS ALVES DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Dá análise dos presentes autos constata-se que a presente missiva 

objetivava a intimação/citação do requerido para comparecimento na 

audiência designada para o dia 10/05/2018, às 08h30, consoante ID 

12509425. Diante disso, considerando que o evento em questão já se 

realizou, impulsiono os presentes a fim de intimar a parte autora para, no 

prazo de 05(cinco) dias, manifestar-se a respeito, requerendo o que 

entender de direito, sob pena de devolução da missiva ao Juízo de origem. 

Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003582-46.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

D. E. T. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

REINALDO PRESTES NETO (PERITO / INTÉRPRETE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

LOURENSO FERNANDES TORCATI OAB - 900.222.701-91 

(REPRESENTANTE)

 

Por meio do presente ato intimo as partes a respeito da perícia designada 

nos autos, que terá seu início no dia 09/09/2018, às 13h00min, por ordem 

de chegada, no Centro Médico CPA, sito à Rua Pelotas, Quadra 05, Lote 

07 - CPA I (fundos do terminal rodoviário), Cuiabá-MT. Deverá o periciado 

levar todos os documentos, atestados e exames complementares que, 

porventura, possam ser úteis à confecção do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1000197-56.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUDITE CURVO DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURÍCIO SALES FERREIRA DE MORAES OAB - MT0014826A 

(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)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO Número dos Processos: 

1 0 0 0 2 0 0 - 1 1 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 0 2  |  1 0 0 0 1 9 7 - 5 6 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 0  | 

1000187-12.2017.8.11.0002 Espécie: ordinário – Ação de indenização por 
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danos morais. Requerente: Jucilene Vitória Curvo Pulquério, representada 

por sua genitora, Judite Curvo do Espírito Santo. Requerido: Energisa Mato 

Grosso Distribuidora de Energia S/A. Data e horário: terça-feira, 12 de 

junho de 2018, início às 15:30 horas às 16:20 horas. PRESENTES Juiz de 

Direito: Luis Otávio Pereira Marques; Promotor de Justiça: Silvio Rodrigues 

Alessi Júnior. Requerente: Jucilene Vitória Curvo Pulquério e Juliene Vitória 

Curvo Pulquério, representada por sua genitora, Judite Curvo do Espírito 

Santo. Advogada (requerente): Maurício Sales Ferreira de Moraes 

(OAB/MT n. 14.826); Requerido: Energisa Mato Grosso Distribuidora de 

Energia S/A. Preposto: Josias Rodrigues de Souza. Advogados 

(requerido): Eder Roberto Pires de Freitas (OAB/MT n. 3889); 

Testemunhas (requerente): Valdemi Costa Machado, Pedro Leite de 

Oliveira. Acadêmicos: André Gomes Silva, Rafael Queiroz Douradinho 

Menezes, Francisco de Assis Luna Torres, Thiago Silva Martins, Maiara 

Cristina Rodrigues Santana. AUSENTES Testemunhas (requerente): Jade 

Bilac Martins, Ana Santana dos Santos Saldanha. OCORRÊNCIAS Aberta a 

audiência, feito o pregão, foram constatadas as presenças acima 

indicadas. Na sequência, o patrono da parte autora requer a juntada da 

sentença do processo de reconhecimento e dissolução de união estável 

Cód.: 428258, o que foi deferido, do qual o patrono da parte ré e o 

Ministério Público tomaram ciência na ocasião. Atento ao aproveitamento 

dos atos processuais, e nos termos do artigo 139, V, do CPC/2015, o MM. 

Juiz propôs às partes a tentativa de conciliação, que restou inexitosa. Em 

seguida foi verificado pelo MM. Juiz a ausência das testemunhas arrolada 

pela parte autora Jade Bilac Martins e Ana Santana dos Santos Saldanha, 

tendo o advogado desistido da oitiva das mesmas, o que foi homologado. 

Na sequência, o patrono da requerida também desistiu da oitiva da 

testemunha arrolada Josias Rodrigues de Souza, o que foi homologado. 

Ato contínuo, foram inquiridas as testemunhas arroladas pelas 

requerentes (Valdemi Costa Machado, Pedro Leite de Oliveira) cujos 

depoimentos foi anexado ao sistema PJE. DELIBERAÇÕES Pelo MM. Juiz foi 

decidido: “Vistos etc. Saem as partes intimadas a apresentarem os 

memoriais finais escritos no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias (art. 364, 

§ 2º, CPC/2015), a se iniciar pela parte autora, com a juntada simultânea 

no trigésimo dia do prazo. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério 

Público para manifestação. Oportunamente, voltem-me os autos conclusos 

para prolação de sentença. Cumpra-se”. Nada mais havendo a consignar, 

foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito Requerente Advogado 

Requerida (preposto) Advogado Promotor de Justiça

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000187-12.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUDITE CURVO DO ESPIRITO SANTO (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)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ FERNANDO WAHLBRINK OAB - MT0008830A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO Número dos Processos: 

1 0 0 0 2 0 0 - 1 1 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 0 2  |  1 0 0 0 1 9 7 - 5 6 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 0  | 

1000187-12.2017.8.11.0002 Espécie: ordinário – Ação de indenização por 

danos morais. Requerente: Jucilene Vitória Curvo Pulquério, representada 

por sua genitora, Judite Curvo do Espírito Santo. Requerido: Energisa Mato 

Grosso Distribuidora de Energia S/A. Data e horário: terça-feira, 12 de 

junho de 2018, início às 15:30 horas às 16:20 horas. PRESENTES Juiz de 

Direito: Luis Otávio Pereira Marques; Promotor de Justiça: Silvio Rodrigues 

Alessi Júnior. Requerente: Jucilene Vitória Curvo Pulquério e Juliene Vitória 

Curvo Pulquério, representada por sua genitora, Judite Curvo do Espírito 

Santo. Advogada (requerente): Maurício Sales Ferreira de Moraes 

(OAB/MT n. 14.826); Requerido: Energisa Mato Grosso Distribuidora de 

Energia S/A. Preposto: Josias Rodrigues de Souza. Advogados 

(requerido): Eder Roberto Pires de Freitas (OAB/MT n. 3889); 

Testemunhas (requerente): Valdemi Costa Machado, Pedro Leite de 

Oliveira. Acadêmicos: André Gomes Silva, Rafael Queiroz Douradinho 

Menezes, Francisco de Assis Luna Torres, Thiago Silva Martins, Maiara 

Cristina Rodrigues Santana. AUSENTES Testemunhas (requerente): Jade 

Bilac Martins, Ana Santana dos Santos Saldanha. OCORRÊNCIAS Aberta a 

audiência, feito o pregão, foram constatadas as presenças acima 

indicadas. Na sequência, o patrono da parte autora requer a juntada da 

sentença do processo de reconhecimento e dissolução de união estável 

Cód.: 428258, o que foi deferido, do qual o patrono da parte ré e o 

Ministério Público tomaram ciência na ocasião. Atento ao aproveitamento 

dos atos processuais, e nos termos do artigo 139, V, do CPC/2015, o MM. 

Juiz propôs às partes a tentativa de conciliação, que restou inexitosa. Em 

seguida foi verificado pelo MM. Juiz a ausência das testemunhas arrolada 

pela parte autora Jade Bilac Martins e Ana Santana dos Santos Saldanha, 

tendo o advogado desistido da oitiva das mesmas, o que foi homologado. 

Na sequência, o patrono da requerida também desistiu da oitiva da 

testemunha arrolada Josias Rodrigues de Souza, o que foi homologado. 

Ato contínuo, foram inquiridas as testemunhas arroladas pelas 

requerentes (Valdemi Costa Machado, Pedro Leite de Oliveira) cujos 

depoimentos foi anexado ao sistema PJE. DELIBERAÇÕES Pelo MM. Juiz foi 

decidido: “Vistos etc. Saem as partes intimadas a apresentarem os 

memoriais finais escritos no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias (art. 364, 

§ 2º, CPC/2015), a se iniciar pela parte autora, com a juntada simultânea 

no trigésimo dia do prazo. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério 

Público para manifestação. Oportunamente, voltem-me os autos conclusos 

para prolação de sentença. Cumpra-se”. Nada mais havendo a consignar, 

foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito Requerente Advogado 

Requerida (preposto) Advogado Promotor de Justiça

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003043-80.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEMAR BISPO DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT0019738A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

Outros Interessados:

REINALDO PRESTES NETO (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Por meio do presente ato intimo as partes a respeito da perícia designada 

nos autos, que terá seu início no dia 06/09/2018, às 13h00min, por ordem 

de chegada, no Centro Médico CPA, sito à Rua Pelotas, Quadra 05, Lote 

07 - CPA I (fundos do terminal rodoviário), Cuiabá-MT. Deverá o periciado 

levar todos os documentos, atestados e exames complementares que, 

porventura, possam ser úteis à confecção do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002439-22.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL LANNES DA ROCHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

REINALDO PRESTES NETO (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Por meio do presente ato intimo as partes a respeito da perícia designada 

nos autos, que terá seu início no dia 06/09/2018, às 13h00min, por ordem 

de chegada, no Centro Médico CPA, sito à Rua Pelotas, Quadra 05, Lote 

07 - CPA I (fundos do terminal rodoviário), Cuiabá-MT. Deverá o periciado 

levar todos os documentos, atestados e exames complementares que, 

porventura, possam ser úteis à confecção do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004562-90.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON BRAGA MENDANHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Por meio do presente ato intimo as partes a respeito da perícia designada 

nos autos, que terá seu início no dia 21/08/2018, a partir das 08h30, por 

ordem de chegada, na Av. Bosque da saúde, 888, Edifício Saúde, sala 33, 

3º andar, Bairro Bosque da Saúde, Cuiabá-MT, Telefone (65)2127-8657. A 

parte periciada deverá levar exames complementares atuais e/ou da 

época da ocorrência do fato.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002980-21.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EMILLY TAYNARA DE CAMPOS ALVES (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)

Outros Interessados:

ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Por meio do presente ato intimo as partes a respeito da perícia designada 

nos autos, que terá seu início no dia 21/08/2018, a partir das 08h30, por 

ordem de chegada, na Av. Bosque da saúde, 888, Edifício Saúde, sala 33, 

3º andar, Bairro Bosque da Saúde, Cuiabá-MT, Telefone (65)2127-8657. A 

parte periciada deverá levar exames complementares atuais e/ou da 

época da ocorrência do fato.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001434-91.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VIRONDA CONFECCOES LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO DE OLIVEIRA DOMINGOS OAB - SP212730 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TJCA COMERCIO DE MODA LTDA - ME (RÉU)

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 

05(cinco) dias, manifestar-se sobre a devolução AR negativo de id 

14444947, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006495-30.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

POCONE LOCACAO E TRANSPORTES DE MAQUINAS - EIRELI - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLECY KELLY NUNES DE MELO OAB - MT0013624S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO HENRIQUE SEMPIO BORGES (EXECUTADO)

 

Por meio do presente ato intimo a parte Autora para, no prazo de 05(cinco) 

dias, efetuar o depósito dos valores necessários para a diligência do 

Oficial de Justiça, devendo a guia ser emitida, exclusivamente, pelo portal 

do TJMT (www.tjmt.jus.br – Serviços - Guias - emissão de Guia de 

Diligência), comprovando tal providência nos autos.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 322883 Nr: 19294-98.2013.811.0002

 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: NILTON JOSE DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO BASTIAN FAGUNDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO CARLOS ARAÚJO 

PRADO - OAB:10001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO BASTIAN FAGUNDES - 

OAB:8907/MT

 Por meio do presente ato, intimo a parte recorrida para, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar Contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 409616 Nr: 16408-58.2015.811.0002

 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: JOÃO DA SILVA TORRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCI BALEEIRO SOUZA - 

OAB:10.246/MT, MARTINIANO PEREIRA MATOS FILHO - OAB:10269 - 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT 13.431-B

 Por meio da presente certidão, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da Certidão do Oficial de Justiça 

retro, requerendo o que entender de direito.

Citação

Citação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009058-31.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

C B LIMA REFRIGERACAO - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LEVY RABONE PALMA OAB - MT18609/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ OSORSKI (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 20 (VINTE) DIAS Dados 

do Processo: Processo: 1009058-31.2017.8.11.0002; Valor causa: R$ 

6.375,51; Tipo: Cível; Espécie: MONITÓRIA (40)/[CHEQUE]; Recuperando: 

Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Parte Autora: AUTOR: C B LIMA REFRIGERACAO - ME Parte Ré: RÉU: LUIZ 

OSORSKI CITANDO(A, S): LUIZ OSOSRSKI, brasileiro, portador do RG nº 

276.871 SSP/MT, inscrito no CPF nº 361.522.421-34. FINALIDADE: 

CITAÇÃO da parte requerida LUIZ OSOSRSKI, 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 

MONITÓRIA DE COBRANÇA proposta por C B LIMA REFRIGERAÇÕES – 

ME, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ sob o 

nº 02.230.867/0001-69, com endereço situado na Rua Sempre Viva, s/n, 

Bairro Jardim Paula I, na cidade de Várzea Grande/MT, CEP 78000-000, em 

face de LUIZ OSOSRSKI, brasileiro, portador do RG nº 276.871 SSP/MT, 

inscrito no CPF nº 361.522.421-34, residente e domiciliado na Avenida 05, 

Loteamento Parque Cuiabá, nº 448, Bairro Coxipó, na cidade de 

Cuiabá/MT, CEP 78095-000. O Requerente é credor da Requerida de título 

executivo, sendo portador de 03 (três) cheques. Todos os títulos somados 

e não atualizados somam a quantia de R$4.950,00 (quatro mil novecentos 

e cinquenta reais). Já o valor das cártulas devidamente atualizadas soma 

a quantia de R$6.375,51 (seis mil trezentos e setenta e cinco reais e 

cinquenta e um centavos), conforme demonstrativo anexo aos autos. 

Convém salientar que o Requerente tentou por várias vezes receber o 

título junto à Requerida de forma administrativa, porém, de nada adiantou. 

Sendo assim, por não ter o Requerente outros meios de cobrança, busca 

o auxílio jurisdicional do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso para 

ver sua lide resolvida. Dá à causa o valor de R$6.375,51 (seis mil, 

trezentos e setenta e cinco reais e cinquenta e um centavos). DESPACHO: 

Vistos, etc. Considerando que a parte requerida não foi localizada para 

ser citada nos endereços obtidos perante os órgãos conveniados ao 

Poder Judiciário, defiro o pedido de Id. 14271933 e ordeno seja a requerida 

citada 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 
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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). 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. 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). Eu, 

Douglas França Costa, digitei e afixei o presente Edital no Átrio do Fórum, 

lugar público de costume. Várzea Grande - MT, 26 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

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000234-49.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO MORENO (AUTOR)

CINTIA CRISTIANE MACHADO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

WALTER RODRIGUES DE SOUZA (RÉU)

Outros Interessados:

LINDAMAR RIBEIRO DE LIMA (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSE AUGUSTO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

VALDEIR FERREIRA MOURA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 20 (VINTE) DIAS Dados 

do Processo: Processo: 1000234-49.2018.8.11.0002; Valor causa: R$ 

33.560,38; Tipo: Cível; Espécie: USUCAPIÃO (49)/[USUCAPIÃO 

EXTRAORDINÁRIA]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Parte Autora: AUTOR: CINTIA 

CRISTIANE MACHADO, MARCELO MORENO Parte Ré: RÉU: WALTER 

RODRIGUES DE SOUZA CITANDO(A, S): WALTER RODRIGUES DE SOUZA 

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte requerida WALTER RODRIGUES 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 USUCAPIÃO 

EXTRAORDINARIA DE BEM IMÓVEL proposta por CINTIA CRISTIANE 

MACHADO, RG 1235136-9 SSP/MT data de expedição 20/01/1997, CPF 

856.829.931-87 e MARCELO MORENO, RG 1137408-0, CPF 

820.703.771-72 residentes domiciliados à Rua Juara, quadra 04, casa 23, 

Residencial Jardim Estados, Várzea Grande/MT, CEP: 78158-118, em face 

de WALTER RODRIGUES DE SOUZA, demais qualificação desconhecidas, 

sem localização conhecida (LINS). Os usucapientes Marcelo Moreno e 

Cintia Cristiane Machado passaram a residir no imóvel usucapiendo no ano 

de 2004 (dois mil e quatro), localizado à Rua Juara, quadra 04, casa 23, 

Residencial Jardim Estados, Várzea Grande/MT, CEP: 78158 -118, na qual 

pretendem usucapir. O imóvel possui uma obra residencial de alvenaria 

com 21,00m² de área construída, adquirido pelo requerido Walter 

Rodrigues de Souza, por meio do programa Cidade-Cidadã - Projeto de 

Regularização Fundiária Urbana "TEQUENFIM". Trata-se de um lote de 

terreno urbano, Matrícula 56.339 de 13/09/2007, sob o nº 23, quadra 04 do 

loteamento denominado ‘’ Conjunto Habitacional Cabo Michel’’, situado 

nesta cidade de Várzea Grande/MT, com área de 250,00m² (duzentos e 

cinquenta metros quadrados). Foi adquirido através de instrumento 

particular de compra e venda (quitado), expedido pela Caixa Econômica 

Federal em 30/05/2012, apresentado a este registro pelo devedor, 

procedemos a baixa da hipoteca constante da presente matricula, visto ter 

o aludido devedor solvido a totalidade do seu debito, registrado sob o n° 

56.339 no dia 13/09/2007, no Primeiro Serviço Notarial e de Registro da 

Comarca de Várzea Grande/MT. Relata os requerentes que regularizaram 

a energia elétrica e solicitaram a transferência para os seus nomes. Pois 

bem, com intenção de regularizar seu imóvel a usucapiente procurou a 

Caixa Econômica Federal, o oficio de registro de imóveis neste município, e 

buscou informações para obter a titularidade do imóvel usucapiendo, 

porém, sem êxito, desta feita a usucapiente nos procurou o com intuito de 

propor uma Ação de Usucapião e em fim regularizar o seu imóvel. Insta 

consignar, que o imóvel usucapiendo encontra-se na posse mansa, 

pacifica e ininterrupta, sem qualquer oposição, há mais de 13 (treze) anos. 

Dar-se-á à causa o valor de R$ 33.560,38 (trinta e três mil, quinhentos e 

sessenta reais e trinta e oito centavos). DESPACHO: Vistos. Presentes os 

pressupostos do artigo 98 do Código de Processo Civil, DEFIRO os 

benefícios da justiça gratuita à parte autora. Anote-se. Inicialmente, 

consigno que deixo de designar audiência de conciliação nos autos (art. 

334, CPC), haja vista que em se tratando de ação que possui litisconsórcio 

passivo, considerando que deverão ser citados os confinantes (art. 246, 

§ 3º, CPC), bem como serão intimados a União, o Estado e o Município (art. 

1.071, CPC), a realização da audiência de conciliação restará prejudicada 

à vista da impossibilidade de autocomposição pelos entes públicos, aliada 

à existência de citação ficta. Verificando-se, em princípio, que o requerido 

Walter Rodrigues de Souza se encontra em lugar incerto e não sabido, 

determino seja citado por edital, este com prazo de 20 (vinte) dias, 

devendo constar no edital a advertência do art. 257, IV, do Código de 

Processo Civil/2015, bem assim o prazo de quinze (15) dias para 

contestar o pedido (CPC/2015 – art. 335, III). Decorrido os prazos acima 

assinalados sem qualquer manifestação da parte requerida, desde já, 

nomeio como Curador Especial o Núcleo de Prática Jurídica do Centro 

Universitário de Várzea Grande - UNIVAG, que deverá ser regularmente 

intimada para patrocinar a defesa da requerida. Citem-se pessoalmente os 

confinantes nominados na inicial, bem como citem-se, por edital, eventuais 

interessados ausentes, incertos e desconhecidos, para que também 

apresentem defesa no prazo de 15 (quinze) dias. Oficiem-se à União, ao 

Estado e ao Município para que manifestem nos autos eventual interesse 

no imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de presunção de 

desinteresse. Instruam-se os ofícios com cópias de todos os documentos 

que instruem a inicial, sem exceção, em especial, no tocante ao Estado de 

Mato Grosso. Oficie-se, ainda, ao 1º Serviço Notarial e de Registro de 

Várzea Grande/MT, com cópia da matrícula do imóvel (Id. 11358605), 

determinando as anotações devidas quanto à ação de usucapião 

proposta. Expeça-se e publique-se edital para conhecimento de eventuais 

interessados, como previsto no artigo 259, I, do CPC, observando o prazo 

de 30 (trinta) 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. 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, 

27 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

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000174-76.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FARIAS DOS SANTOS (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

JUSTINO SALES DA SILVA (RÉU)

EDUARDO SALES DA SILVA (RÉU)

JOSÉ SALES DA SILVA (RÉU)

Outros Interessados:

MAURO DO LARGO MEIRO (TERCEIRO INTERESSADO)

SIDNEI SANTANA LARA (TERCEIRO INTERESSADO)
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VÁRZEA GRANDE EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS Dados 

do Processo: Processo: 1000174-76.2018.8.11.0002; Valor causa: R$ 

61.895,95; Tipo: Cível; Espécie: USUCAPIÃO (49)/[USUCAPIÃO 

EXTRAORDINÁRIA]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Parte Autora: AUTOR: ANTONIO 

FARIAS DOS SANTOS Parte Ré: RÉU: JOSÉ SALES DA SILVA, JUSTINO 

SALES DA SILVA, EDUARDO SALES DA SILVA CITANDO(A, S): eventuais 

interessados ausentes, incertos e desconhecidos. FINALIDADE: CITAÇÃO 

de eventuais interessados ausentes, incertos e desconhecidos, 

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 USUCAPIÃO 

EXTRAORDINÁRIA DE BEM IMÓVEL proposta por ANTÔNIO FARIAS DOS 

SANTOS, RG: 207010 SSP/MT data de expedição: 24/01/1979, CPF: 

161.771.181-00, residente e domiciliado à Av. Leôncio Lopes de Miranda, 

quadra 04, Casa 05, Loteamento São José, Bairro Capela do Pissarão, 

Várzea Grande/MT, CEP: 78132-245, em face de JOSÉ SALES DA SILVA, 

demais qualificações desconhecidas e JUSTINO SALES DA SILVA, demais 

qualificações desconhecidas, e EDUARDO SALES DA SILVA, demais 

qualificações desconhecidas, residentes e domiciliados á Av. Apolônio 

Ezequiel da silva, nº 02, Bairro Capela do Pissarrão, Várzea Grande/MT. O 

usucapiente adquiriu o imóvel usucapiendo há 14 (quatorze) anos, através 

de contrato feito com a Sra. Maria Aparecida da Costa, pagou na época a 

quantia de R$ 1.000,00 (mil reais). O imóvel usucapiendo está Localizado à 

Av. Leôncio Lopes de Miranda, nº 05, quadra 04, do loteamento São José, 

Bairro Capela do Pissarão, CEP: 78132-245 Várzea Grande/MT, na qual 

pretende usucapir. A área de posse pertence ao autor desde 2003. O 

possuidor mantém a posse mansa e pacífica do imóvel usucapiendo há 05 

(cinco) anos. Insta consignar, que o imóvel usucapiendo encontra-se na 

posse mansa, pacifica e ininterrupta, sem qualquer oposição, há mais de 

14 (quatorze) anos. Ocorre dizer que assim que assim que o requerente 

adquiriu o imóvel, o único documento lhe entregue foi o termo de 

autorização de escritura, em que autoriza a lavrar a escritura do imóvel 

localizado no endereço Av. Leôncio Lopes de Miranda, nº 05, quadra 04, 

do loteamento São José, bairro Capela do Pissarão, CEP: 78132-245 

Várzea Grande/MT. Vale frisar que a área a ser usucapida do requerente 

é no total de 450,72 quatrocentos e cinquenta vírgula setenta e dois m², 

conforme matricula, e conforme IPTUS. O imóvel usucapiente totaliza o 

valor venal de R$ 61.895,95 (sessenta e um mil oitocentos e noventa e 

cinco reais e noventa e cinco centavos). Dar-se-á à causa o valor de R$ 

61.895,95 (sessenta e um mil, oitocentos e noventa e cinco reais e 

noventa e cinco centavos). DESPACHO: Vistos. Presentes os 

pressupostos do artigo 98 do Código de Processo Civil, DEFIRO os 

benefícios da justiça gratuita à parte autora. Anote-se. Inicialmente, 

consigno que deixo de designar audiência de conciliação nos autos (art. 

334, CPC), haja vista que em se tratando de ação que possui litisconsórcio 

passivo, considerando que deverão ser citados os confinantes (art. 246, 

§ 3º, CPC), bem como serão intimados a União, o Estado e o Município (art. 

1.071, CPC), a realização da audiência de conciliação restará prejudicada 

à vista da impossibilidade de autocomposição pelos entes públicos, aliada 

à existência de citação ficta. Citem-se, pessoalmente, os requeridos e os 

confinantes nominados no Id. 11337652, bem como citem-se, por edital, 

eventuais interessados ausentes, incertos e desconhecidos, para que 

também apresentem defesa no prazo de 15 (quinze) dias. Oficiem-se à 

União, ao Estado e ao Município para que manifestem nos autos eventual 

interesse no imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de presunção 

de desinteresse. Instruam-se os ofícios com cópias da petição inicial (Id. 

11337652), bem como com cópia da matrícula do imóvel (Id. 11337816, 

11337824, 11337838, 11337855) e da planta e memorial descritivo do bem 

(Id. 11337912). Oficie-se, ainda, ao 5º Serviço Notarial e Registro de 

Imóveis da 2ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá/MT, com 

cópia da matrícula do imóvel (Id. 11337816, 11337824, 11337838, 

11337855), determinando as anotações devidas quanto à ação de 

usucapião proposta. Expeça-se e publique-se edital para conhecimento de 

eventuais interessados, como previsto no artigo 259, I, do CPC, 

observando o prazo de 30 (trinta) 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. 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, 

27 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003747-59.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO OVIDIO DE MIRANDA JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THURLAND HENRY DE FIGUEIREDO OAB - MT0021402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME XVII INCORPORACOES SPE LTDA (RÉU)

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO)

LEONARDO FIALHO PINTO OAB - MG108654 (ADVOGADO)

ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA OAB - SP325150 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003747-59.2017.8.11.0002. AUTOR: 

BENEDITO OVIDIO DE MIRANDA JUNIOR RÉU: MRV PRIME XVII 

INCORPORACOES SPE LTDA Vistos, etc. Em contestação a parte 

requerida além de alegar ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da 

demanda quanto a eventual devolução de valores pagos referente ao 

contrato de financiamento imobiliário celebrado entre o autor e o Banco do 

Brasil S/A. Assim, requereu a intimação do Banco do Brasil S/A para 

integrar o polo passivo da demanda em virtude da existência de 

litisconsórcio passivo necessário. O autor, ao apresentar sua impugnação 

à contestação, reforçou a legitimidade da empresa requerida para figurar 

no polo passivo da lide, bem como requereu a inclusão do Banco do Brasil 

S/A no polo passivo da lide. Pois bem, da análise dos autos vejo que tanto 

a pretensão do autor como da requerida esbarra no estatuído no art. 339, 

§ 2º, do CPC, in verbis: “Art. 339. Quando alegar sua ilegitimidade, incumbe 

ao réu indicar o sujeito passivo da relação jurídica discutida sempre que 

tiver conhecimento, sob pena de arcar com as despesas processuais e 

de indenizar o autor pelos prejuízos decorrentes da falta de indicação. (...) 

§ 2o No prazo de 15 (quinze) dias, o autor pode optar por alterar a petição 

inicial para incluir, como litisconsorte passivo, o sujeito indicado pelo réu.” 

Assim, considerando a indicação pela empresa requerida do Banco do 

Brasil S/A, quem possivelmente seria o responsável pela eventual 

devolução de valores relativos ao financiamento imobiliário, aliado ao 

evidente interesse da parte autora na sua inclusão, como litisconsorte 

passivo, determino a inclusão no polo passivo do Banco do Brasil S/A. No 

impulso do processo, com fulcro no art. 334, do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 26/09/2018, às 14h30min, a ser realizada por 

conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 

01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já A 

PARTE AUTORA E REQUERIDA intimadas da respectiva solenidade por 

meio da presente, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se o 

requerido Banco do Brasil S/A, por carta com aviso de recebimento, 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. Não havendo o comparecimento de qualquer das partes ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá o requerido Israel 
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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 (dez) dias a teor do art. 350, do CPC, oferecer impugnação. 

Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da 

lide, venham as partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem 

as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. 

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000207-66.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDINA RODRIGUES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA OAB - MT19495/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

joão carlos polisel OAB - MT0012909A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1000207-66.2018.8.11.0002 

Vistos, etc. Defiro o petitório acostado às ID. DOC 14003018 - Pág. 1, 

redesigno a audiência de instrução para o dia 24 de agosto de 2018, às 

16h30. Intime-se e cumpra-se. Várzea Grande/MT,27 de julho de 2018. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005497-62.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA ANDREA BRANDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1005497-62.2018.8.11.0002 

Vistos, etc. Cuida-se de ação onde o requerente sustenta que a parte 

requerida inseriu o seu nome, de forma indevida, nos cadastros de 

proteção ao crédito, em razão de dívida a qual não está obrigada. 

Requereu a concessão de antecipação de tutela para que a requerida seja 

intimada a proceder com a exclusão do seu nome do rol de inadimplentes, 

sob pena de multa diária. DECIDO. Defiro à parte autora os benefícios da 

Justiça Gratuita, na medida em que o artigo 98, §§2º e 3º do CPC, dispõe 

que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por 

pessoa natural e o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos 

autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a 

concessão da gratuidade, o que não se verifica no presente caso, 

podendo a parte contrária oferecer impugnação (art. 100). Estão 

presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça está 

instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 

320 do CPC). No tocante a tutela de urgência requerida, importante citar 

que o artigo 300 do Código de Processo Civil, estabelece que são 

requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e quando houver 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Complementando 

o preceptivo temos o artigo 303 também do mesmo diploma legal, segundo 

o qual: “Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da 

ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada 

e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, o direito 

que se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo”. Sob essa ótica, para que se antecipem os efeitos da tutela é 

extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido 

mediato, estando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, entendo pela 

probabilidade do direito alegado pela parte autora, haja vista a prova da 

inserção do nome do requerente nos cadastros de inadimplentes e o 

questionamento da dívida, mediante a propositura da presente demanda. 

Ressalto que, conforme jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, estando a parte autora, de forma firme e 

coerente, questionando a existência da dívida, a exclusão da inserção de 

anotações no SPC, SERASA referentes a ela são medidas que se impõe, 

por pura precaução. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

ORDINÁRIA - ANTECIPAÇÃO PARCIAL DE TUTELA - INDEFERIMENTO - 

PROTESTO E REGISTRO EM BANCO DE DADOS - PRESSUPOSTOS 

PREENCHIDOS - AGRAVO PROVIDO. O pedido de tutela parcial requerido 

na petição inicial de Ação Ordinária que visa impedir cobrança, cuja origem 

pressupõe remessa do nome do autor ao SERASA e outros bancos de 

dados; bem como ao cartório de protesto, deve ser deferido nestes limites 

para impedir a prática de tais atos enquanto se discute a certeza da 

dívida. (AI, 24806/2002, DES.MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 23/09/2002, Data da publicação no 

DJE 06/11/2002). De outra banda, é inegável que a possibilidade de 

ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação ao autor, vez que 

se a restrição ao seu nome for mantida, o mesmo poderá ter prejudicado o 

desenvolvimento normal das suas atividades, principalmente mercantis. 

Consigno, outrossim, que a concessão da tutela não acarretará prejuízos 

à requerida (que poderá reincluir a negativação futuramente, se for o 

caso), nem prejudicará o prosseguimento normal do litígio, o mesmo não se 

pode dizer em relação a requerente, caso seja indeferida a medida. Ante o 

exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para que a 

requerida providencie a EXCLUSÃO do nome da autora dos cadastros de 

Proteção ao Crédito, referente ao débito ora discutido, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de pagamento de multa diária que arbitro no valor 

de R$ 100,00 (cem reais), até ulterior decisão de mérito. Nos termos do 

artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 21 de 

setembro de 2018, às 14h00min, a ser realizada pelo conciliador 

capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos temos da 

Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do 

CNJ, CITE-SE/ INTIME-SE o réu, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias, para comparecimento a respectiva audiência de conciliação, ficando 

desde já a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da 

presente, à luz do disposto no art. 334, § 3º, do CPC.. As partes deverão 

comparecer à audiência pessoalmente ou através de preposto com 

poderes para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9ª e § 10, do CPC). 

Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das 

partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, 

com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Havendo 

autocomposição entre as partes, os autos serão conclusos para 

homologação judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de 

interesses, o prazo para contestação será contado a partir da realização 

da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Decorrido o 

prazo para contestação, intime-se a parte autora para que, no prazo de 

quinze dias úteis apresente impugnação à contestação (art. 351 CPC). 

Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da 

lide, venham as partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem 

as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. 

Concedo os benefícios da justiça gratuita e a inversão do ônus da prova. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Várzea 

Grande/MT, 27 de julho de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA 

ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001055-87.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO DE IMAGENOLOGIA DO CENTRO OESTE LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO SERGIO FERREIRA MENDES OAB - MT0008909A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTINA CATARINA MACHADO - EPP (RÉU)

 

Certifico que, a data designada para audiência de conciliação é o dia 21 de 

setembro de 2018, às 10h30min.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003668-80.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CRESCENCIO MACIEL MONTEIRO (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ISTANIO GOMES DA SILVA OAB - MT2631/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL CONCEICAO DE ALMEIDA (EXECUTADO)

 

Intimação da parte autora para no prazo de 15 (quinze) dias providenciar o 

recolhimento das custas e taxas processuais conforme determinação de 

ID 7920827 e ID 10061021 do RAI que manteve a decisão agravada.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001654-60.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DHEYMIS DE OLIVEIRA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELCIO CARLOS VIANA PINTO OAB - MT6588/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Processo nº 1001654-60.2016.8.11.0002 Vistos... Por se tratar de 

documento imprescindível, oportunizo ao autor prazo de quinze dias para 

juntar nos autos o comprovante de pagamento da respectiva fatura vez 

que o documento juntado a ID. 1849344 comprova somente o 

agendamento do pagamento, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, 

art. 321, parágrafo único). Feito isso, conclusos para análise. Intime-se. 

Cumpra-se. Várzea Grande-MT, 15 de setembro de 2016. Ester Belém 

Nunes Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001654-60.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DHEYMIS DE OLIVEIRA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELCIO CARLOS VIANA PINTO OAB - MT6588/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1001654-60.2016.8.11.0002 

Vistos, etc. Cuida-se de ação onde o requerente sustenta que a parte 

requerida inseriu o seu nome, de forma indevida, nos cadastros de 

proteção ao crédito, em razão de dívida a qual não está obrigada. 

Requereu a concessão de antecipação de tutela para que a requerida seja 

intimada a proceder com a exclusão do seu nome do rol de inadimplentes, 

sob pena de multa diária. DECIDO. Defiro à parte autora os benefícios da 

Justiça Gratuita, na medida em que o artigo 98, §§2º e 3º do CPC, dispõe 

que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por 

pessoa natural e o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos 

autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a 

concessão da gratuidade, o que não se verifica no presente caso, 

podendo a parte contrária oferecer impugnação (art. 100). Estão 

presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça está 

instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 

320 do CPC). No tocante a tutela de urgência requerida, importante citar 

que o artigo 300 do Código de Processo Civil, estabelece que são 

requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e quando houver 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Complementando 

o preceptivo temos o artigo 303 também do mesmo diploma legal, segundo 

o qual: “Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da 

ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada 

e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, o direito 

que se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo”. Sob essa ótica, para que se antecipem os efeitos da tutela é 

extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido 

mediato, estando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, entendo pela 

probabilidade do direito alegado pela parte autora, haja vista a prova da 

inserção do nome do requerente nos cadastros de inadimplentes e o 

questionamento da dívida, mediante a propositura da presente demanda. 

Ressalto que, conforme jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, estando a parte autora, de forma firme e 

coerente, questionando a existência da dívida, a exclusão da inserção de 

anotações no SPC, SERASA referentes a ela são medidas que se impõe, 

por pura precaução. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

ORDINÁRIA - ANTECIPAÇÃO PARCIAL DE TUTELA - INDEFERIMENTO - 

PROTESTO E REGISTRO EM BANCO DE DADOS - PRESSUPOSTOS 

PREENCHIDOS - AGRAVO PROVIDO. O pedido de tutela parcial requerido 

na petição inicial de Ação Ordinária que visa impedir cobrança, cuja origem 

pressupõe remessa do nome do autor ao SERASA e outros bancos de 

dados; bem como ao cartório de protesto, deve ser deferido nestes limites 

para impedir a prática de tais atos enquanto se discute a certeza da 

dívida. (AI, 24806/2002, DES.MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 23/09/2002, Data da publicação no 

DJE 06/11/2002). De outra banda, é inegável que a possibilidade de 

ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação ao autor, vez que 

se a restrição ao seu nome for mantida, o mesmo poderá ter prejudicado o 

desenvolvimento normal das suas atividades, principalmente mercantis. 

Consigno, outrossim, que a concessão da tutela não acarretará prejuízos 

à requerida (que poderá reincluir a negativação futuramente, se for o 

caso), nem prejudicará o prosseguimento normal do litígio, o mesmo não se 

pode dizer em relação a requerente, caso seja indeferida a medida. Ante o 

exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para que a 

requerida providencie a EXCLUSÃO do nome do autor dos cadastros de 

Proteção ao Crédito, referente ao débito ora discutido, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de pagamento de multa diária que arbitro no valor 

de R$ 100,00 (cem reais), até ulterior decisão de mérito. Em que pese à 

manifestação expressa do autor no desinteresse na autocomposição, 

designo audiência de conciliação para o dia 03 de setembro de 2018, às 

16h00min, a ser realizada pelo conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal 

de Justiça deste Estado, nos temos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do 

NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ. Ficando desde já a parte autora 

intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto 

no art. 334, § 3º, do CPC. CITE-SE/INTIME-SE o réu, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer em audiência de conciliação, 

facultando-lhe a prerrogativa de manifestar seu desinteresse na 

autocomposição, dentro do prazo de 10 (dez) dias antecedentes à data da 

audiência designada, hipótese em que a audiência será cancelada e o 

prazo para contestar contar-se-á a partir do protocolo do pedido de 

cancelamento (artigo 334, §5º c/c artigo 335, inciso II, ambos do CPC). As 

partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou através de 

preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9ª 

e § 10, do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, 

do CPC. Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão 

conclusos para homologação judicial; não ocorrendo a solução 

consensual do conflito de interesses, o prazo para contestação será 

contado a partir da realização da audiência. A ausência de contestação 

implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada 

na petição inicial. Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte 

autora para que, no prazo de quinze dias úteis apresente impugnação à 

contestação (art. 351 CPC). Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo 

de julgamento antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 

10 (dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Concedo os benefícios da justiça gratuita e a inversão 

do ônus da prova. Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande, 24 de julho de 

2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007475-11.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILMA FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELLIZIANE RODRIGUES CHAVES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1007475-11.2017.8.11.0002 

Vistos, etc. À vista da ausência de comprovação da intimação da 

requerida para a audiência de conciliação, redesigno referido ato para o 

dia 21 de setembro de 2018, às 09h30min. Intimem-se. Várzea Grande/MT, 

24 de julho de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE 

SOUZA Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005445-66.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUSA ALVES MOREIRA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO LUCAS DA SILVA OAB - MT22009/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT 

(REQUERIDO)

COMERCIAL DE ALIMENTOS SANTA MARTA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1005445-66.2018.8.11.0002 

Vistos, etc. 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). Em que pese à manifestação 

expressa do autor no desinteresse na autocomposição, designo audiência 

de conciliação para o dia 03 de setembro de 2018, às 17h00min, a ser 

realizada pelo conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça 

deste Estado, nos temos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

Resolução n. 125/2010 do CNJ. Ficando desde já a parte autora intimada 

da respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no art. 

334, § 3º, do CPC. CITE-SE/INTIME-SE o réu, com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias, para comparecer em audiência de conciliação, 

facultando-lhe a prerrogativa de manifestar seu desinteresse na 

autocomposição, dentro do prazo de 10 (dez) dias antecedentes à data da 

audiência designada, hipótese em que a audiência será cancelada e o 

prazo para contestar contar-se-á a partir do protocolo do pedido de 

cancelamento (artigo 334, §5º c/c artigo 335, inciso II, ambos do CPC). 

Deverá a parte requerida promover a exibição dos documentos requeridos 

pela parte autora, no prazo de cinco dias (artigo 398,CPC), exiba 

comprovantes idôneos, sendo as vias originais assinadas, no que tange a 

obrigação discutidas, no valor de R$1.060,00(um mil e sessenta reais), 

com vencimento em 23/03/2014, vinculado a titulo n°. 3288. As partes 

deverão comparecer à audiência pessoalmente ou através de preposto 

com poderes para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9ª e § 10, do CPC). 

Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das 

partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, 

com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Havendo 

autocomposição entre as partes, os autos serão conclusos para 

homologação judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de 

interesses, o prazo para contestação será contado a partir da realização 

da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Decorrido o 

prazo para contestação, intime-se a parte autora para que, no prazo de 

quinze dias úteis apresente impugnação à contestação (art. 351 CPC). 

Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da 

lide, venham as partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem 

as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. 

Concedo os benefícios da justiça gratuita e a inversão do ônus da prova. 

Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 24 de julho de 2018. (Assinado 

digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003032-17.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE AGUIAR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - MT0014271A-O 

(ADVOGADO)

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA OAB - MT14049/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SELMA AQUINO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1003032-17.2017.8.11.0002 

Vistos, etc. À vista da ausência de comprovação da intimação da 

requerida para a audiência de conciliação, redesigno referido ato para o 

dia 21 de setembro de 2018, às 11h00min. Intimem-se. Várzea Grande/MT, 

24 de julho de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE 

SOUZA Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 290259 Nr: 9865-44.2012.811.0002

 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: RICARDO GONÇALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAÇÃO XAVANTE LTDA, NOBRE 

SEGURADORA DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON GOMES DOS SANTOS 

- OAB:10366/MT, GIDERSON GOMES DOS SANTOS - OAB:MT 14.797

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ALVES DE SOUZA 

FILHO - OAB:MT 6293-A, FERNANDO GARCIA BARBOSA - 

OAB:17134/O, JOÃO CARLOS BRITO REBELLO - OAB:6024, MARIA 

EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - OAB:23.748 PE

 INTIMAÇÃO das partes quanto ao retorno dos autos à 1ª instância, para 

requerer o que de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 230866 Nr: 10966-24.2009.811.0002

 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: JUCELINO PAULO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONE CAFURE BEZERRA - 

OAB:6.083/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/MT

 INTIMAÇÃO da parte Autora para apresentar contrarrazões recursais, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 402084 Nr: 12449-79.2015.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENA DAS DORES DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA, LEILA MARIA BOABAID LEVI, LUCILA SOARES BOABAID, LOURIZA 

SOARES BOABAID, ANA MARIA BOABAID DE CARVALHO COUTO, 

TEREZINHA MARIA DE SANTANA, FRENTE, WALTER NUNES DA SILVA 

BOABAID, LADO ESQUERDO, LADO DIREITO, FUNDOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA VAUCHER DE 

OLIVEIRA KLEIM - OAB:MT 12.066, JOAO RICARDO VAUCHER DE 

OLIVEIRA - OAB:MT 14.490/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:217.967/SP

 INTIMAÇÃO da parte Autora para manifestar acerca das certidões de fls. 

118 e 120, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 402084 Nr: 12449-79.2015.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENA DAS DORES DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA, LEILA MARIA BOABAID LEVI, LUCILA SOARES BOABAID, LOURIZA 

SOARES BOABAID, ANA MARIA BOABAID DE CARVALHO COUTO, 

TEREZINHA MARIA DE SANTANA, FRENTE, WALTER NUNES DA SILVA 

BOABAID, LADO ESQUERDO, LADO DIREITO, FUNDOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA VAUCHER DE 

OLIVEIRA KLEIM - OAB:MT 12.066, JOAO RICARDO VAUCHER DE 

OLIVEIRA - OAB:MT 14.490/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:217.967/SP
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 Vistos, em correição.

Analisando os presentes autos durante os trabalhos correcionais, 

constato que o feito encontra-se com seu trâmite regular, aguardando 

juntada do aviso de recebimento (AR) da correspondência expedida nos 

autos.

Proceda-se, pois, com o impulsionamento do feito, remetendo-se à 

conclusão, se for o caso.

Intimem-se.

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 103546 Nr: 12221-22.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRDCM-C

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joyce Vicentini Rodrigues - 

OAB:14.320-B, TAISA ESTEVES MATSUBARA SANCHES - OAB:11.360 

OAB/MT, THIAGO DELUQUE COSTA PEREIRA - OAB:8163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

A parte Exequente pugnou pela expedição de ofício “on line” ao sistema 

Bacen Jud, a fim de penhorar ativos financeiros existentes em contas 

bancárias em nome da parte executada.

Os comandos dos artigos 10 e 11 da Lei nº 6.830/80 e artigos 835 e 854 

do Novo Código de Processo Civil, indicam o dinheiro como primeira opção 

para fins de penhora e garantia da execução, sem prejuízo da implantação 

do convênio de cooperação Técnico-Institucional firmado no ano de 2004 

entre o TJMT e o Banco Central do Brasil, regulamentado pelo provimento 

nº 04/2007/CGJ/MT, que viabilizou a penhora eletrônica mediante utilização 

do sistema Bacen Jud “on line” para fins de satisfação integral da 

obrigação, via constrição dos valores encontrados nas contas bancárias 

pertencentes ao devedor. Assim, diante da realidade processual, viável a 

tentativa de bloqueio e penhora de eventual numerário por ventura 

existente em contas bancárias da parte executada.

Ante o exposto, defiro o pleito averbado pela parte Exequente para 

ordenar que se oficie ao Banco Central do Brasil, via sistema “on line” 

Bacen Jud, determinando o bloqueio de valores até o montante indicado, 

eventualmente encontrados em contas bancárias pertencente a parte 

executada. Materializado sucesso no bloqueio do numerário, lavre-se a 

penhora e depósito, na forma e para os fins dos artigos 11, § 2°, 12 e 13 

da Lei 6.830/80. Não encontrado valores na(s) conta(s) da(s) parte(s) 

executada(s) ou resultado no bloqueio de valor irrisório em relação ao 

débito exequendo, determino o desbloqueio do valor objeto de constrição 

judicial, bem como o imediato arquivamento provisório, com baixa no 

relatório estatístico até nova manifestação (art. 40 da LEF).

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 15326 Nr: 470-24.1995.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERÂMICA DEL REY INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA, FRANCISCO PLOTHOW, HUMBERTO CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA R. 

WHELAN - OAB:1.381.114

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:4032, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:4032/MT, NILTON LUIZ FERREIRA DA SILVA - OAB:4811, TANIA 

BENEDITA CORREIA - OAB:12179

 Impulsiono estes autos, na forma estabelecida pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ, intimando a parte Executada, para manifestar sobre a 

petição e documento de fls. 184/188, no prazo de 10 (dez) dias, conforme 

requerido através da petição de fls. 180-verso e despacho de fls. 183.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 291587 Nr: 11320-44.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIA CONCEIÇÃO CAMURI GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos, na forma estabelecida pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ, intimando a parte Exequente, para informar os dados 

bancários sendo: banco, agência, conta corrente/poupança, titularidade e 

CPF, para transferência do valor bloqueado nos autos, relativo as RPV’s 

do valor principal e dos honorários de sucumbência, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 283561 Nr: 2438-93.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO RIBEIRO MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEICY KELLY NUNES DE MELO 

ACHITTI - OAB:OAB/MT 13.624 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos, na forma estabelecida pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ, intimando a parte Exequente, para informar os dados 

bancários sendo: banco, agência, conta corrente/poupança, titularidade e 

CPF, para transferência do valor bloqueado nos autos, relativo as RPV 

dos honorários de sucumbência, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 232863 Nr: 12891-55.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARWIN DIAS NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON RODRIGO KELM - 

OAB:MT 10.092

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Impulsiono estes autos, na forma estabelecida pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ, intimando a parte Exequente, para informar os dados 

bancários sendo: banco, agência, conta corrente/poupança, titularidade e 

CPF, para transferência do valor bloqueado nos autos, relativo as RPV’s 

do valor principal e dos honorários de sucumbência, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 333810 Nr: 2366-38.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINO MANOEL DE ALMEIDA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ADMINISTRAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12770/MT, FABIO MOREIRA PEREIRA - OAB:MT 9.405, KALYNCA 

SILVA INEZ DE ALMEIDA - OAB:15598/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos, na forma estabelecida pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ, intimando a parte Exequente, para informar os dados 

bancários sendo: banco, agência, conta corrente/poupança, titularidade e 

CPF, para transferência do valor bloqueado nos autos, relativo a RPV do 

valor principal, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 373729 Nr: 22099-87.2014.811.0002
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO CUNTO MONTENEGRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO DE CUNTO 

MONTENEGRO - OAB:11.903-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos, na forma estabelecida pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ, intimando a parte Exequente, para informar os dados 

bancários sendo: banco, agência, conta corrente/poupança, titularidade e 

CPF, para transferência do valor bloqueado nos autos, relativo a RPV do 

valor principal, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 231603 Nr: 11720-63.2009.811.0002

 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: NATANNY ELIDA DE OLIVEIRA MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME ULISSES PETERLINI - 

OAB:10600/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos, na forma estabelecida pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ, intimando a parte Exequente, para informar os dados 

bancários sendo: banco, agência, conta corrente/poupança, titularidade e 

CPF, para transferência do valor bloqueado nos autos, relativo a RPV dos 

honorários de sucumbência, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 21116 Nr: 1130-86.1993.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACKSON MÁRIO DE SOUZA, NELSON JOSÉ 

GASPARELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON JOSE GASPARELO - 

OAB:2963-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos, na forma estabelecida pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ, intimando a parte Exequente, para informar os dados 

bancários sendo: banco, agência, conta corrente/poupança, titularidade e 

CPF, para transferência do valor bloqueado nos autos, relativo a RPV dos 

honorários de sucumbência, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 227798 Nr: 7996-51.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEODOMIRO GONÇALVES

 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 nº 

56/2007-CGJ, intimando a parte Exequente, para informar os dados 

bancários sendo: banco, agência, conta corrente/poupança, titularidade e 

CPF, para transferência do valor bloqueado nos autos, relativo ao 

pagamento da RPV dos honorários de sucumbência, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 259077 Nr: 18566-62.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO SANTOS DE MORAES, GIOVANE BENEDITO 

RIBEIRO, MARCIO ALVES DUARTE, MINERVINO LOPES DA SILVA, 

SATURNINO MARTINS SERIQUETI, SEBASTIÃO SILVA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VARZEA 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 nº 

56/2007-CGJ, intimando a parte Exequente, para informar os dados 

bancários sendo: banco, agência, conta corrente/poupança, titularidade e 

CPF, para transferência do valor bloqueado nos autos, relativo ao 

pagamento das RPV’s dos autores e dos honorários de sucumbência, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 79224 Nr: 1768-02.2005.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA BENEDITA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - 

OAB:7230/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA DA SILVA CASTANHO 

MAX - OAB:3779/MT

 Vistos,

Considerando a notícia de depósito dos valores, aliada a manifestação da 

parte Exequente, reputo cumprida a obrigação e julgo extinta a execução, 

com fundamento no artigo 924, inciso II, do NCPC. Autorizo o levantamento 

dos valores em favor da parte Exequente, na conta bancária de sua 

titularidade informada às fls. 302-303.

Oportunamente, arquivem-se e proceda-se à devida baixa. P. R. I. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 330717 Nr: 27011-64.2013.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANDIR ALVES DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 certifico que, impulsiono estes autos intimando a parte Autora para, 

apresentar procuração atualizada com poderes especiais para receber e 

dar quitação do valor depositado em conta judicial, contrato firmado com a 

parte e seus dados bancários para expedição de alvará.

Arleci Benevides da Silva

Aux Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 321507 Nr: 17913-55.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL GONÇALO DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIO QUEIROZ COELHO DA 

CRUZ - OAB:MT 16.006, DEBORAH MARGARIDA MARTINS FERREIRA - 

OAB:13.672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono intimando a parte autora da parte final do 

despacho" Empós, intime-se a parte exequente para, no prazo de até 05 

(cinco) dias, manifestar-se sobre o prosseguimento do feito, fazendo 

averbar que eventual silêncio implicará em anuência tácita com a extinção 

dos presentes autos". Cumpra-se, expedindo o necessário.

Loriane Cristina de Souza Carvalho
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Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 343347 Nr: 10553-35.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TARCILA NORIEM PARANHOS QUIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE METELO - 

OAB:17.539, DANIELLE SILVA MORANDI - OAB:15961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos, na forma estabelecida pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ, intimando a parte Exequente, para apresentar novos 

cálculos em conformidade com a decisão de fls. 138/139, no prazo de 10 

(dez) dias, para prosseguimento da execução.

Neirton Ferreira de Almeida

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 237324 Nr: 17109-29.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCINETE SILVA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VLADIMIR DE LIMA BRANDÃO - 

OAB:5812/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos, na forma estabelecida pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ, intimando a parte Exequente, para apresentar novos 

cálculos em conformidade com a decisão de fls. 194, no prazo de 10 (dez) 

dias, para prosseguimento da execução.

Neirton Ferreira de Almeida

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 262743 Nr: 1443-17.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUCESSÃO DE NATALINA RODRIGUES DA SILVA, 

MARIA EVANIL JOSE DA SILVA, IRENE RODRIGUES DE OLIVEIRA, CIRO 

JOSÉ DA SILVA, SEBASTIÃO JOSÉ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos, na forma estabelecida pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ, intimando a parte Exequente, para informar nos autos, para 

fins de expedição da RPV, como deverá ser expedida, se será expedida 

em nome de apenas um dos herdeiros/sucessores, ou se será dividido 

para todos, e neste caso, deverá apresentar de forma individualizada o 

valor informado às fls. 146/147, destacando valor principal e juros.

 Neirton Ferreira de Almeida

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 293838 Nr: 13866-72.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÁSSIO QUEIROZ COELHO DA 

CRUZ - OAB:Estagiário

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos, na forma estabelecida pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ, intimando a parte Exequente, para providenciar a 

regularização do CPF da autora Maria Conceição da Silva, verificada 

quando do preenchimento da RPV, aparecendo a seguinte mensagem: “O 

beneficiário MARIA CONCEICAO DA SILVA está com situação cadastral 

irregular na Receita Federal do Brasil. A requisição não poderá ser salva.

Neirton Ferreira de Almeida

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 53550 Nr: 7583-82.2002.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, 

ARQUITETURA (CREA)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDIVIDUAL AGENOR GOMES DA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Auriany Mazzer Marques Silva 

- OAB:18064, DR. HELMUT FLÁVIO PREZA DALTRO (PROCURADOR 

CREA/MT) - OAB:7285, ROBERTO CARLONI DE ASSIS - OAB:OAB/MT 

6894-E, TATYANE CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE - OAB:8508/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Indefiro o pedido de nova diligência de bens, uma vez que as tentativas 

anteriores restaram infrutíferas e, não há indícios de que a situação 

financeira da parte devedora tenha sofrido alteração, por meio da 

aquisição de bens ou créditos, com majoração patrimonial.

Não há, portanto suporte fático ou jurídico a amparar a pretendida 

reiteração de diligência de bens, sendo certo que a medida não atenderia 

os princípios de utilidade, economia e menor onerosidade do processo de 

execução. Assinalo que a diligência de bens solicitada só será reiterada 

com indícios documentais da existência de bens ou valores depositados 

ou aplicados.

Assim, ausente, determino o imediato arquivamento provisório, com baixa 

no relatório estatístico até nova manifestação (art. 40 da LEF). Os autos 

somente serão desarquivados se o pedido vier instruído com a indicação 

de bens a penhora.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003074-32.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEDINALVA MARIA DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

 

Vistos, Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, se manifestar 

sobre a contestação e os documentos que a acompanha, nos termos do 

art. 437, §1º, do CPC. Decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003074-32.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEDINALVA MARIA DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

 

Vistos, Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, se manifestar 

sobre a contestação e os documentos que a acompanha, nos termos do 

art. 437, §1º, do CPC. Decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001643-60.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZE SIMONE LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

 

Vistos, Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, se manifestar 

sobre a contestação e os documentos que a acompanha, nos termos do 

art. 437, §1º, do CPC. Decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001643-60.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZE SIMONE LEITE (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, Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, se manifestar 

sobre a contestação e os documentos que a acompanha, nos termos do 

art. 437, §1º, do CPC. Decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005410-43.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIKERLY JULIANE NUNES MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIANE ALVES DA CUNHA OAB - MT7712/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

Vistos. Defiro o pedido formulado pela parte autora, suspendendo o 

andamento do feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias. Decorrido esse 

prazo, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005410-43.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIKERLY JULIANE NUNES MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIANE ALVES DA CUNHA OAB - MT7712/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

Vistos. Defiro o pedido formulado pela parte autora, suspendendo o 

andamento do feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias. Decorrido esse 

prazo, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002871-07.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO JUNIOR OAB - MT17020/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Vistos. Cuida-se de “Embargos de Declaração” opostos por ENERGISA 

MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A contra a sentença de 

mérito proferida nos autos, nos quais se alega haver omissão quanto à 

tese da contestação. Alega, a embargante, que não houve apreciação dos 

fatos e documentos existente no processo, salientando que restou 

demonstrada a troca do transformar, de modo que a sentença ficou sem 

sentido ao determinar que a ré efetuasse a instalação do novo 

transformador. Pede, pois, o acolhimento dos embargos. É o relatório. 

Decido. Os embargos foram apresentados tempestivamente, vez que 

protocolados em 4.7.2018, sendo que a ciência da embargante acerca da 

sentença se deu em 25.6.2018, dentro, portanto, do prazo de 5 (cinco) 

dias prevista no art. 1.023, do antigo CPC, considerando, para a contagem, 

o ponto facultativo ocorrido em razão dos jogos da copa (2.7), 

impondo-se, além disso, examinar se a pretensão é apropriada e 

adequada, à luz do que prescreve o art. 1.022, do Código de Processo 

Civil, ou seja, se há falar aqui em omissão, conforme sustentado. Nenhuma 

razão assiste à embargante em suas argumentações, uma vez que a 

sentença analisou toda a tese da contestação, bem como a documentação 

com ela trazida aos autos, porém não foram suficientes a ensejar o 

acolhimento da defesa. Tanto é verdade, que o segundo parágrafo da 

parte decisória foi clara ao afirmar que “não consta nos autos prova de 

que, de fato, a instalação foi realizada”, conclusão que se deu com base 

nos elementos/documentos contidos nos autos. Também não prospera a 

alegação da embargante de que a parte dispositiva não possui sentido por 

ter determinado a instalação de novo transformador, que foi instalado. Isso 

porque a decisão foi clara ao esclarecer que, se a obrigação foi realmente 

cumprida, isso só se deu por conta do ajuizamento da ação, ou seja, a 

sentença, nesse caso, foi para convalidar a tutela antecipatória 

concedida. Além disso, cabe à parte, em fase de execução, comprovar o 

cumprimento da obrigação, de modo que não há falar em omissão no 

decisum que mereça reforma. Outrossim, não havendo contentamento da 

parte com o resultado obtido na demanda, esta deve socorrer-se de 

recurso próprio (apelação), uma vez que os embargos declaratórios 

servem apenas para aperfeiçoar a decisão e não para modificá-la. Diante 

do exposto, por não restar caracterizada qualquer omissão no decisum, 

com fulcro no art. 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil, rejeito os 

embargos de declaração. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002871-07.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO JUNIOR OAB - MT17020/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Vistos. Cuida-se de “Embargos de Declaração” opostos por ENERGISA 

MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A contra a sentença de 

mérito proferida nos autos, nos quais se alega haver omissão quanto à 

tese da contestação. Alega, a embargante, que não houve apreciação dos 

fatos e documentos existente no processo, salientando que restou 

demonstrada a troca do transformar, de modo que a sentença ficou sem 

sentido ao determinar que a ré efetuasse a instalação do novo 

transformador. Pede, pois, o acolhimento dos embargos. É o relatório. 

Decido. Os embargos foram apresentados tempestivamente, vez que 

protocolados em 4.7.2018, sendo que a ciência da embargante acerca da 

sentença se deu em 25.6.2018, dentro, portanto, do prazo de 5 (cinco) 

dias prevista no art. 1.023, do antigo CPC, considerando, para a contagem, 

o ponto facultativo ocorrido em razão dos jogos da copa (2.7), 

impondo-se, além disso, examinar se a pretensão é apropriada e 

adequada, à luz do que prescreve o art. 1.022, do Código de Processo 

Civil, ou seja, se há falar aqui em omissão, conforme sustentado. Nenhuma 

razão assiste à embargante em suas argumentações, uma vez que a 

sentença analisou toda a tese da contestação, bem como a documentação 

com ela trazida aos autos, porém não foram suficientes a ensejar o 

acolhimento da defesa. Tanto é verdade, que o segundo parágrafo da 

parte decisória foi clara ao afirmar que “não consta nos autos prova de 

que, de fato, a instalação foi realizada”, conclusão que se deu com base 

nos elementos/documentos contidos nos autos. Também não prospera a 

alegação da embargante de que a parte dispositiva não possui sentido por 

ter determinado a instalação de novo transformador, que foi instalado. Isso 

porque a decisão foi clara ao esclarecer que, se a obrigação foi realmente 

cumprida, isso só se deu por conta do ajuizamento da ação, ou seja, a 

sentença, nesse caso, foi para convalidar a tutela antecipatória 

concedida. Além disso, cabe à parte, em fase de execução, comprovar o 

cumprimento da obrigação, de modo que não há falar em omissão no 

decisum que mereça reforma. Outrossim, não havendo contentamento da 

parte com o resultado obtido na demanda, esta deve socorrer-se de 

recurso próprio (apelação), uma vez que os embargos declaratórios 

servem apenas para aperfeiçoar a decisão e não para modificá-la. Diante 

do exposto, por não restar caracterizada qualquer omissão no decisum, 

com fulcro no art. 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil, rejeito os 

embargos de declaração. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002871-07.2017.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO JUNIOR OAB - MT17020/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Vistos. Cuida-se de “Embargos de Declaração” opostos por ENERGISA 

MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A contra a sentença de 

mérito proferida nos autos, nos quais se alega haver omissão quanto à 

tese da contestação. Alega, a embargante, que não houve apreciação dos 

fatos e documentos existente no processo, salientando que restou 

demonstrada a troca do transformar, de modo que a sentença ficou sem 

sentido ao determinar que a ré efetuasse a instalação do novo 

transformador. Pede, pois, o acolhimento dos embargos. É o relatório. 

Decido. Os embargos foram apresentados tempestivamente, vez que 

protocolados em 4.7.2018, sendo que a ciência da embargante acerca da 

sentença se deu em 25.6.2018, dentro, portanto, do prazo de 5 (cinco) 

dias prevista no art. 1.023, do antigo CPC, considerando, para a contagem, 

o ponto facultativo ocorrido em razão dos jogos da copa (2.7), 

impondo-se, além disso, examinar se a pretensão é apropriada e 

adequada, à luz do que prescreve o art. 1.022, do Código de Processo 

Civil, ou seja, se há falar aqui em omissão, conforme sustentado. Nenhuma 

razão assiste à embargante em suas argumentações, uma vez que a 

sentença analisou toda a tese da contestação, bem como a documentação 

com ela trazida aos autos, porém não foram suficientes a ensejar o 

acolhimento da defesa. Tanto é verdade, que o segundo parágrafo da 

parte decisória foi clara ao afirmar que “não consta nos autos prova de 

que, de fato, a instalação foi realizada”, conclusão que se deu com base 

nos elementos/documentos contidos nos autos. Também não prospera a 

alegação da embargante de que a parte dispositiva não possui sentido por 

ter determinado a instalação de novo transformador, que foi instalado. Isso 

porque a decisão foi clara ao esclarecer que, se a obrigação foi realmente 

cumprida, isso só se deu por conta do ajuizamento da ação, ou seja, a 

sentença, nesse caso, foi para convalidar a tutela antecipatória 

concedida. Além disso, cabe à parte, em fase de execução, comprovar o 

cumprimento da obrigação, de modo que não há falar em omissão no 

decisum que mereça reforma. Outrossim, não havendo contentamento da 

parte com o resultado obtido na demanda, esta deve socorrer-se de 

recurso próprio (apelação), uma vez que os embargos declaratórios 

servem apenas para aperfeiçoar a decisão e não para modificá-la. Diante 

do exposto, por não restar caracterizada qualquer omissão no decisum, 

com fulcro no art. 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil, rejeito os 

embargos de declaração. Intimem-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 338153 Nr: 6415-25.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ACAMIS ASSOCIAÇÃO CAMINHANDO PARA MAIS UM 

SONHO, MARIA DOMINGAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁTIMA JUSSARA RODRIGUES - 

OAB:6090

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de “execução de sentença” promovida por Acamis Associação 

Caminhando Para Mais Um Sonho, na qual se pretende o recebimento da 

quantia de R$ 83.247,55 (oitenta e três mil, duzentos e quarenta e sete 

reais e cinquenta e cinco centavos) proveniente da condenação e dos 

honorários advocatícios.

 Em impugnação à execução, o executado aponta um excesso no valor R$ 

20.265,79 (vinte mil, duzentos e sessenta e cinco reais e setenta e nove 

centavos), devido à aplicação equivocada da correção monetária pelo 

IPCA desde o vencimento de cada parcela, enquanto que o acórdão fixou 

atualização pela TR, a partir da sentença.

 Pede, assim, a procedência do pleito, a fim de que seja reconhecido o 

excesso apontado.

 Instada a se manifestar, a exequente nada falou.

 É o relatório.

Decido.

Pelo que se observa dos autos, dois são os pontos apontados pelo 

executado como ensejadores do alegado excesso de execução, quais 

sejam: 1. o índice de correção monetária aplicado e 2. a data inicial de sua 

incidência.

 O executado está com a razão em suas argumentações, pois, de fato, o 

acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso retificou em parte o decisum, fixando a correção monetária 

pela TR, a partir da sentença, situações não observadas pela exequente 

em seus cálculos, na medida em que manteve a atualização pelo IPCA, 

aplicando desde o momento em que as parcelas deveriam ter sido pagas, 

o que, certamente, acarretou excesso nos valores cobrados.

 Desse modo, restando configurado o apontado excesso de execução, 

acolho a impugnação e, por consequência, homologo, para que surta os 

jurídicos e legais efeitos, o cálculo de fl. 384-v, determinando a expedição 

da correspondente ordem requisitória.

 Condeno a exequente ao pagamento de honorários advocatícios que 

arbitro em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido (excesso de 

execução), nos termos do art. 85, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC, levando-se em 

conta a natureza da causa e o tempo exigido para o serviço do 

profissional.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 271718 Nr: 12887-47.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: LEIZA MARIA PEREIRA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE CORBELINO LACCAL 

DA SILVA - OAB:9409/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo que se observa dos autos, o único ponto tido pelo executado como 

ensejador do alegado excesso de execução é a inclusão indevida de 

parcelas já pagas administrativamente à exequente, considerando, para 

tanto, a DIP do benefício. Basta uma simples leitura da “Ralação Detalhada 

de Créditos” carreada aos autos pelo executado, para se verificar que 

realmente o benefício foi implantado em 16.3.2011, com início do 

pagamento em 18.2.2013 (fl. 344), inclusive apontando o Bradesco – 

Banco Postal Nossa Senhora do Livramento como sendo o receptor do 

crédito, com registro até mesmo de empréstimos consignados realizados 

ainda em 2014 e em 2017. Nenhuma é a dúvida, como se vê, de que a 

autora incluiu indevidamente as parcelas da aposentadoria por idade a 

partir de 18.2.2013, em flagrante excesso na cobrança, cabendo pontuar 

que o fato de seus cálculos terem sido realizados por uma contadora não 

afasta o excesso constatado, pois certamente a profissional laborou com 

base em dados fornecidos pela própria parte.Desse modo, restando 

flagrante o excesso de execução apontado, acolho o pedido formulado na 

impugnação e, por consequência, homologo, para que surta os jurídicos e 

legais efeitos, o cálculo de fl. 343, determinando a expedição da 

correspondente ordem requisitória. Condeno a exequente ao pagamento 

dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre 

o valor do proveito econômico obtido (excesso de execução), nos termos 

do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.Suspendo, porém, a cobrança pelo prazo de 

5 (cinco) anos ou até que a autora perca a condição de beneficiária da 

justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. Dada a natureza 

alimentar da verba honorária, não há se falar em compensação, nos 

termos do § 14º, do art. 85, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 449630 Nr: 11708-05.2016.811.0002

 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: EMANUELI PATRICIA DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE VITOY CURVO - 
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OAB:OAB/MT 19260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Segundo se infere dos autos, a autora alega sofrer doença mental 

(esquizofrenia paranóide) e, por isso, não reunir condições de trabalhar e 

de prover o próprio sustento.

 Nesse passo, pode-se dizer que a demandante em questão não possui 

capacidade processual para estar em juízo por si própria ou para 

constituir advogado sem a presença de seu representante legal ou de 

curador especial (art. 71, do CPC).

 Além disso, havendo interesse de incapaz, é indispensável a intervenção 

do Ministério Público.

 Assim, não havendo nos autos comprovação acerca da representação 

legal da aludida autora, a fim de sanar o vício processual constatado, 

determino a suspensão do processo e a intimação da demandante para 

regularizar o impasse, trazendo aos autos documento comprobatório de 

sua representação legal, por meio de curatela, fixando-se o prazo de 30 

(trinta dias), sob pena de extinção, nos termos do art. 76, do CPC.

 Regularizado o vício processual, ouça-se o Ministério Público, vindo-me, 

após, conclusos os autos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001746-04.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EROTILDE ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE MANDADO DE INTIMAÇÃO 

VÁRZEA GRANDE , 20 de outubro de 2017. Nos termos da legislação 

vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos 

a fim de intimar AS PARTES para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as. 

Nº DO PROCESSO: 1001746-04.2017.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

11.244,00 ESPÉCIE: PETIÇÃO (241) Advogado do(a) REQUERENTE: 

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - MT0009870A OBSERVAÇÃO. O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. Gestor(a) Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM DO(A) 

MM(ª) JUIZ(A)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001746-04.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EROTILDE ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1001746-04.2017.8.11.0002. REQUERENTE: EROTILDE ALVES DA SILVA 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos em 

saneador, As circunstâncias da causa evidenciam ser improvável a 

transação. Assim, sem prejuízo de tentativa de conciliação no início de 

eventual audiência de instrução e julgamento (art. 359/CPC) passo a 

sanear o processo desde logo, nos termos do art. 357, I e II/CPC. O 

processo está em ordem, as partes são legítimas e estão representadas, 

encontram-se presentes, portanto, os pressupostos de constituição e 

desenvolvimento válido do processo. Por não haver questões processuais 

pendentes a serem decididas, dou por saneado o processo, e fixo como 

ponto controvertido a comprovação de que o Requerente preenche os 

requisitos legais para fazer jus ao almejado benefício previdenciário. Em 

prestígio ao artigo 370 do Código de Processo Civil, (“Caberá ao juiz, de 

ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à 

instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente 

protelatórias”), designo audiência de conciliação, instrução e julgamento 

para o dia 28/08/2018, às 15h30m para oitiva das testemunhas a serem 

arroladas pelas partes. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 

(quinze) dias aportarem aos autos o rol de testemunhas com as seguintes 

qualificações: o nome, estado civil, profissão, idade, número do Cadastro 

de Pessoas Físicas e Registro Geral e o endereço completo da residência 

e local de trabalho, sob pena de indeferimento, nos termos do artigo 450 

do Código de Processo Civil. Bem como, fazendo averbar que eventual 

substituição das testemunhas arroladas, deverá observar os preceitos 

contidos no artigo 451, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil 

(“Depois de apresentado o rol, de que trata o artigo antecedente, a parte 

só pode substituir a testemunha: que falecer; que, por enfermidade, não 

estiver em condições de depor; ou, que, tendo mudado de residência, não 

for encontrada”). Outrossim, em conformidade com o artigo 455 do CPC, o 

advogado da parte deverá informar ou intimar as testemunhas da referida 

audiência, que, em caso de informação, o advogado compromete-se em 

levar a testemunha à audiência e sua ausência presume desistência, ao 

passo que, em caso de intimação, esta deverá ser feita por carta com 

aviso de recebimento e posteriormente juntada com até 3 (três) dias da 

data da audiência. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. VÁRZEA 

GRANDE, 25 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito Alexandre Elias Filho

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006013-82.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO RICCELE SANTANA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR GOMES DO CARMO OAB - MT16409/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1006013-82.2018.8.11.0002. REQUERENTE: ADRIANO RICCELE SANTANA 

DE ARAUJO REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos, Defiro os benefícios da Justiça Gratuita. CITE-SE a 

Autarquia/Requerida, para responder a presente ação, com as 

observâncias e advertências legais. Faça consignar no mandado que em 

caso de ausência de resposta, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros 

os fatos articulados pela requerente, na forma e para os efeitos dos 

artigos 334, 344 e 345, II, do Novel Código de Processo Civil. Materializada 

a resposta, com ou sem juntada de documentos, abra-se vistas à parte 

autora, para impugnar no prazo legal. Expeça-se o necessário. Int. 

VÁRZEA GRANDE, 25 de julho de 2018. ALEXANDRE ELIAS FILHO Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006170-55.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO FREITAS E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1006170-55.2018.8.11.0002. REQUERENTE: MARCO ANTONIO FREITAS E 

SILVA REQUERIDO: MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO 

Vistos, etc. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita. Dispenso a realização 

de audiência de conciliação/mediação, consoante o art. 319, VII, do NCPC. 

Cite-se o Requerido, para querendo, responder a presente ação no prazo 

legal (artigos 335 e 180 do NCPC). Faça consignar no mandado que em 

caso de ausência de resposta, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte Autora, na forma e para os efeitos dos 

artigos 334, 344 e 345, II, do Novo Código de Processo Civil. Vindo 

resposta do Ente Público Requerido, com ou sem juntada de documentos, 

abra-se vista à parte autora, para querendo, impugnar no prazo legal. 

Expeça-se o necessário. Int. VÁRZEA GRANDE, 25 de julho de 2018. 

ALEXANDRE ELIAS FILHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006217-29.2018.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

JULINHA MARTINS DA 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 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1006217-29.2018.8.11.0002. AUTOR: JULINHA MARTINS DA SILVA RÉU: 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, etc. Defiro os benefícios da 

Justiça Gratuita. Dispenso a realização de audiência de 

conciliação/mediação, consoante o art. 319, VII, do NCPC. Cite-se o 

Requerido, para querendo, responder a presente ação no prazo legal 

(artigos 335 e 180 do NCPC). Faça consignar no mandado que em caso de 

ausência de resposta, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela parte Autora, na forma e para os efeitos dos artigos 334, 

344 e 345, II, do Novo Código de Processo Civil. Vindo resposta do Ente 

Público Requerido, com ou sem juntada de documentos, abra-se vista à 

parte autora, para querendo, impugnar no prazo legal. Expeça-se o 

necessário. Int. VÁRZEA GRANDE, 25 de julho de 2018. ALEXANDRE 

ELIAS FILHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005580-78.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONCEICAO MARTINS 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1005580-78.2018.8.11.0002. REQUERENTE: CONCEICAO MARTINS DA 

SILVA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, 

etc. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita. Dispenso a realização de 

audiência de conciliação/mediação, consoante o art. 319, VII, do NCPC. 

Cite-se o Requerido, para querendo, responder a presente ação no prazo 

legal (artigos 335 e 180 do NCPC). Faça consignar no mandado que em 

caso de ausência de resposta, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte Autora, na forma e para os efeitos dos 

artigos 334, 344 e 345, II, do Novo Código de Processo Civil. Vindo 

resposta do Ente Público Requerido, com ou sem juntada de documentos, 

abra-se vista à parte autora, para querendo, impugnar no prazo legal. 

Objetivando dar maior celeridade ao feito, e tendo em vista a dificuldade 

encontrada nos processos para a realização do estudo social, determino, 

desde já, a intimação da Assistente Social e Psicóloga para marcar data 

para a realização do estudo sócio econômico, num prazo mínimo de 30 

(trinta) dias. Após o relatório psicossocial, intimem-se, imediatamente, as 

partes para indicarem assistente técnico e apresentarem quesitos 

(inerente ao estudo sócio econômico) no prazo legal (art. 465, § 1º, II e III 

do Novo CPC). Decorrido o prazo, com ou sem indicação de assistente 

técnico, certifique-se e intimem-se a Assistente Social e Psicóloga para 

apresentarem o laudo em cartório, no prazo de até 30 (trinta) dias, 

contados a partir da data agendada do estudo psicossocial, respondendo 

aos quesitos formulados pelas partes. As partes serão intimadas, para 

querendo, manifestarem-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma 

das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer (art. 477, § 

1º do Novo CPC). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. VÁRZEA 

GRANDE, 20 de julho de 2018. ALEXANDRE ELIAS FILHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005609-31.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR LEITE DOS REIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781/O (ADVOGADO)

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT0019148A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1005609-31.2018.8.11.0002. AUTOR: JULIO CESAR LEITE DOS REIS RÉU: 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, etc. Defiro os benefícios da 

Justiça Gratuita. Dispenso a realização de audiência de 

conciliação/mediação, consoante o art. 319, VII, do NCPC. Cite-se o 

Requerido, para querendo, responder a presente ação no prazo legal 

(artigos 335 e 180 do NCPC). Faça consignar no mandado que em caso de 

ausência de resposta, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela parte Autora, na forma e para os efeitos dos artigos 334, 

344 e 345, II, do Novo Código de Processo Civil. Vindo resposta do Ente 

Público Requerido, com ou sem juntada de documentos, abra-se vista à 

parte autora, para querendo, impugnar no prazo legal. Expeça-se o 

necessário. Int. VÁRZEA GRANDE, 26 de julho de 2018. ALEXANDRE 

ELIAS FILHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006064-93.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VERA MARIA SANT ANA E SILVA BORTOLUZZI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1006064-93.2018.8.11.0002. AUTOR: VERA MARIA SANT ANA E SILVA 

BORTOLUZZI RÉU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, etc. 

Intimem-se as partes, para querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as. 

Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 26 de julho de 2018. ALEXANDRE ELIAS 

FILHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006070-03.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA VANESSA DOS SANTOS BRITO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1006070-03.2018.8.11.0002. AUTOR: ERICA VANESSA DOS SANTOS 

BRITO RÉU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, etc. Intimem-se as 

partes, para querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, especificarem as 

provas que ainda pretendem produzir, justificando-as. Cumpra-se. 

VÁRZEA GRANDE, 26 de julho de 2018. ALEXANDRE ELIAS FILHO Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006133-28.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA VANESSA DOS SANTOS BRITO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1006133-28.2018.8.11.0002. AUTOR: ERICA VANESSA DOS SANTOS 

BRITO RÉU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, etc. Intimem-se as 

partes, para querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, especificarem as 

provas que ainda pretendem produzir, justificando-as. Cumpra-se. 

VÁRZEA GRANDE, 26 de julho de 2018. ALEXANDRE ELIAS FILHO Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006184-39.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NOEMIA ROSA DE AMORIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT0019148A (ADVOGADO)

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1006184-39.2018.8.11.0002. AUTOR: NOEMIA ROSA DE AMORIM RÉU: 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, etc. Intimem-se as partes, para 

querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que ainda 

pretendem produzir, justificando-as. Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 26 de 

julho de 2018. ALEXANDRE ELIAS FILHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006394-90.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA LEITE DELGADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1006394-90.2018.8.11.0002. AUTOR: MONICA LEITE DELGADO RÉU: 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, etc. Intimem-se as partes, para 

querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que ainda 

pretendem produzir, justificando-as. Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 26 de 

julho de 2018. ALEXANDRE ELIAS FILHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006396-60.2018.8.11.0002

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 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1006396-60.2018.8.11.0002. AUTOR: FLAVIO ORTIZ DE MIRANDA RÉU: 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, etc. Intimem-se as partes, para 

querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que ainda 

pretendem produzir, justificando-as. Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 26 de 

julho de 2018. ALEXANDRE ELIAS FILHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006401-82.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS ROCHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1006401-82.2018.8.11.0002. AUTOR: MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS 

ROCHA RÉU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, etc. Intimem-se as 

partes, para querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, especificarem as 

provas que ainda pretendem produzir, justificando-as. Cumpra-se. 

VÁRZEA GRANDE, 26 de julho de 2018. ALEXANDRE ELIAS FILHO Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006420-88.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA APARECIDA GABANA QUEIROZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1006420-88.2018.8.11.0002. AUTOR: ROSANA APARECIDA GABANA 

QUEIROZ RÉU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, etc. Intimem-se as 

partes, para querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, especificarem as 

provas que ainda pretendem produzir, justificando-as. Cumpra-se. 

VÁRZEA GRANDE, 26 de julho de 2018. ALEXANDRE ELIAS FILHO Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006440-79.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON DIONISIO ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCI JACQUES ANDRADE OAB - MT12924/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1006440-79.2018.8.11.0002. AUTOR: EDSON DIONISIO ALVES RÉU: 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, etc. Defiro os benefícios da 

Justiça Gratuita. Dispenso a realização de audiência de 

conciliação/mediação, consoante o art. 319, VII, do NCPC. Cite-se o 

Requerido, para querendo, responder a presente ação no prazo legal 

(artigos 335 e 180 do NCPC). Faça consignar no mandado que em caso de 

ausência de resposta, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela parte Autora, na forma e para os efeitos dos artigos 334, 

344 e 345, II, do Novo Código de Processo Civil. Vindo resposta do Ente 

Público Requerido, com ou sem juntada de documentos, abra-se vista à 

parte autora, para querendo, impugnar no prazo legal. Expeça-se o 

necessário. Int. VÁRZEA GRANDE, 26 de julho de 2018. ALEXANDRE 

ELIAS FILHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005789-47.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DELMIRA LEITE DE LIMA SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos, etc. Defiro a Assistência Judiciária Gratuita. Cite-se com as 

observâncias e advertências legais. Expeça-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006246-79.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HAMILTON RIBEIRO DE CASTRO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR GOMES DO CARMO OAB - MT16409/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1006246-79.2018.8.11.0002. REQUERENTE: HAMILTON RIBEIRO DE 

CASTRO JUNIOR REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos, Defiro os benefícios da Justiça Gratuita. CITE-SE a 

Autarquia/Requerida, para responder a presente ação, com as 

observâncias e advertências legais. Faça consignar no mandado que em 

caso de ausência de resposta, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte Requerente, na forma e para os efeitos dos 

artigos 334, 344 e 345, II, do Novel Código de Processo Civil. Materializada 

a resposta, com ou sem juntada de documentos, abra-se vistas ao 

Requerente, para impugnar no prazo legal. Expeça-se o necessário. Int. 

VÁRZEA GRANDE, 27 de julho de 2018. ALEXANDRE ELIAS FILHO Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006418-21.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IVANE FERREIRA DE SANTANA (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE (RÉU)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1006418-21.2018.8.11.0002. AUTOR: IVANE FERREIRA DE SANTANA 

RÉU: INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE, 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, etc. Defiro os benefícios da 

Justiça Gratuita. Dispenso a realização de audiência de 

conciliação/mediação, consoante o art. 319, VII, do NCPC. Citem-se os 

Requeridos, para querendo, responderem a presente ação no prazo legal 

(artigos 335 e 180 do NCPC). Faça consignar no mandado que em caso de 

ausência de resposta, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela parte Autora, na forma e para os efeitos dos artigos 334, 

344 e 345, II, do Novo Código de Processo Civil. Vindo resposta dos Entes 

Públicos Requeridos, com ou sem juntada de documentos, abra-se vista à 

parte autora, para querendo, impugnar no prazo legal. Expeça-se o 

necessário. Int. VÁRZEA GRANDE, 27 de julho de 2018. ALEXANDRE 

ELIAS FILHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006538-64.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NUBIA FERREIRA DE MAGALHAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT0009862A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1006538-64.2018.8.11.0002. AUTOR: NUBIA FERREIRA DE MAGALHAES 

RÉU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, Diante de um vasto rol de 

documentos, da necessidade de um expert para análise das contas, bem 

como das consequências que advirão de uma decisão favorável, seria, de 

todo, imprudente por parte deste magistrado a concessão da medida 

pretendida, neste momento processual. Assim, pelo exposto, INDEFIRO O 

PEDIDO DE LIMINAR pleiteado pela Parte Requerente. O Novo Código de 

Processo Civil - NCPC, em seu art. 334, determina que, se a petição inicial 

preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência 

liminar do pedido, o Juiz designará audiência de conciliação ou de 

mediação. Assim, deixo de designar audiência de conciliação/mediação. 

Cite-se o Requerido para, no prazo legal, apresentar defesa. Intimem-se. 

Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 27 de julho de 2018. ALEXANDRE ELIAS 

FILHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006305-67.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AUXILIADORA DIAS DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT0009862A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1006305-67.2018.8.11.0002. AUTOR: AUXILIADORA DIAS DE SOUZA 

RÉU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, Diante de um vasto rol de 

documentos, da necessidade de um expert para análise das contas, bem 

como das consequências que advirão de uma decisão favorável, seria, de 

todo, imprudente por parte deste magistrado a concessão da medida 

pretendida, neste momento processual. Assim, pelo exposto, INDEFIRO O 

PEDIDO DE LIMINAR pleiteado pela Parte Requerente. O Novo Código de 

Processo Civil - NCPC, em seu art. 334, determina que, se a petição inicial 

preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência 

liminar do pedido, o Juiz designará audiência de conciliação ou de 

mediação. Assim, deixo de designar audiência de conciliação/mediação. 

Cite-se o Requerido para, no prazo legal, apresentar defesa. Intimem-se. 

Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 26 de julho de 2018. ALEXANDRE ELIAS 

FILHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006222-51.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR JANUARIO MOTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT0009862A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1006222-51.2018.8.11.0002. AUTOR: ADEMIR JANUARIO MOTA RÉU: 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, Diante de um vasto rol de 

documentos, da necessidade de um expert para análise das contas, bem 

como das consequências que advirão de uma decisão favorável, seria, de 

todo, imprudente por parte deste magistrado a concessão da medida 

pretendida, neste momento processual. Assim, pelo exposto, INDEFIRO O 

PEDIDO DE LIMINAR pleiteado pela Parte Requerente. O Novo Código de 

Processo Civil - NCPC, em seu art. 334, determina que, se a petição inicial 

preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência 

liminar do pedido, o Juiz designará audiência de conciliação ou de 

mediação. Assim, deixo de designar audiência de conciliação/mediação. 

Cite-se o Requerido para, no prazo legal, apresentar defesa. Intimem-se. 

Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 26 de julho de 2018. ALEXANDRE ELIAS 

FILHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006194-83.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIANE DA SILVA PEREIRA CAVASSANI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT0019148A (ADVOGADO)

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1006194-83.2018.8.11.0002. AUTOR: ROSIANE DA SILVA PEREIRA 

CAVASSANI RÉU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, etc. Defiro os 

benefícios da Justiça Gratuita. Dispenso a realização de audiência de 

conciliação/mediação, consoante o art. 319, VII, do NCPC. Cite-se o 

Requerido, para querendo, responder a presente ação no prazo legal 

(artigos 335 e 180 do NCPC). Faça consignar no mandado que em caso de 

ausência de resposta, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela parte Autora, na forma e para os efeitos dos artigos 334, 

344 e 345, II, do Novo Código de Processo Civil. Vindo resposta do Ente 

Público Requerido, com ou sem juntada de documentos, abra-se vista à 

parte autora, para querendo, impugnar no prazo legal. Expeça-se o 

necessário. Int. VÁRZEA GRANDE, 26 de julho de 2018. ALEXANDRE 

ELIAS FILHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001278-06.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADONIAS ANTONIO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCI JACQUES ANDRADE OAB - MT12924/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar AS PARTES para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as. 

Izabela Gomes da Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003363-62.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CILENE COELHO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRINEU PEDRO MUHL OAB - MT0005719A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos intimando a 

parte autora para querendo impugnar a contestação, bem como 

especificar suas provas. Após intime-se o requerido para querendo 

especificar as provas que ainda pretende produzir. Izabela Gomes da 

Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003218-06.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSARIA ROA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT0019148A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos intimando a 

parte autora para querendo impugnar a contestação, bem como 

especificar suas provas. Após intime-se o requerido para querendo 

especificar as provas que ainda pretende produzir. Izabela Gomes da 

Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003160-03.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BATISTA PRIMO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT0019148A (ADVOGADO)

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos intimando a 

parte autora para querendo impugnar a contestação, bem como 

especificar suas provas. Após intime-se o requerido para querendo 

especificar as provas que ainda pretende produzir. Izabela Gomes da 

Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003164-40.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES MORGADO ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos intimando a 

parte autora para querendo impugnar a contestação, bem como 

especificar suas provas. Após intime-se o requerido para querendo 

especificar as provas que ainda pretende produzir. Izabela Gomes da 

Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003184-31.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA CARVALHO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos intimando a 

parte autora para querendo impugnar a contestação, bem como 

especificar suas provas. Após intime-se o requerido para querendo 

especificar as provas que ainda pretende produzir. Izabela Gomes da 

Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003432-94.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos intimando a 

parte autora para querendo impugnar a contestação, bem como 

especificar suas provas. Após intime-se o requerido para querendo 

especificar as provas que ainda pretende produzir. Izabela Gomes da 

Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007564-34.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELY ANTONIA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO CORREA MARQUES OAB - MT10622/O-O (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Intimem-se as partes para apresentar as Alegações Finais, no 

prazo legal. Expeça-se o necessário. Int.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005965-26.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROBELINO FERREIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE ALMEIDA OAB - MT0020758A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

VALDINEY DE MORAES (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1005965-26.2018.8.11.0002. REQUERENTE: ROBELINO FERREIRA DE 

ALMEIDA REQUERIDO: VALDINEY DE MORAES, ESTADO DE MATO 

GROSSO, SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Vistos. 

Cumpra-se servindo esta de mandado. Após, devolva-se com nossas 

homenagens. VÁRZEA GRANDE, 25 de julho de 2018. ALEXANDRE ELIAS 

FILHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006135-95.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELENE RAMOS DA 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 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1006135-95.2018.8.11.0002. AUTOR: ELENE RAMOS DA SILVA RÉU: 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, etc. Defiro os benefícios da 

Justiça Gratuita. Dispenso a realização de audiência de 

conciliação/mediação, consoante o art. 319, VII, do NCPC. Cite-se o 

Requerido, para querendo, responder a presente ação no prazo legal 

(artigos 335 e 180 do NCPC). Faça consignar no mandado que em caso de 

ausência de resposta, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela parte Autora, na forma e para os efeitos dos artigos 334, 

344 e 345, II, do Novo Código de Processo Civil. Vindo resposta do Ente 

Público Requerido, com ou sem juntada de documentos, abra-se vista à 

parte autora, para querendo, impugnar no prazo legal. Expeça-se o 

necessário. Int. VÁRZEA GRANDE, 26 de julho de 2018. ALEXANDRE 

ELIAS FILHO Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005543-51.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA RIBEIRO DOS SANTOS RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1005543-51.2018.8.11.0002. REQUERENTE: JOSEFA RIBEIRO DOS 

SANTOS RIBEIRO REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. Defiro o pedido de Justiça Gratuita, nos termos do artigo 

98 do Código de Processo Civil. Almeja o requerente a concessão de 

tutela de urgência a fim de receber aposentadoria por idade rural. Pois 

bem, a tutela será de urgência quando, nos termos do artigo 300 do 

Código de Processo Civil, “houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo”. Assim, a tutela de urgência reclama a observância do 

requerimento da parte, dos elementos de convicção que evidenciem a 

probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Contudo, o presente caso exige maiores dilações probatórias, 

tendo em vista que a referida concessão necessita da realização e 

especificação de outras provas e análises, ou seja, neste momento, não 

há como formular juízo de forte probabilidade sobre a pretensão da 

requerente, sendo necessário ultrapassar a fase instrutória. Diante do 

exposto e por não vislumbrar os requisitos impostos pelo artigo 300 do 

Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. 

Outrossim, CITE-SE o requerido para responder a ação, no prazo legal. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 19 de julho de 

2018. Alexandre Elias Filho Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004432-32.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EVERALDO PEREIRA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR GOMES DO CARMO OAB - MT16409/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos intimando a 

parte autora para querendo impugnar a contestação, bem como 

especificar suas provas. Após intime-se o requerido para querendo 

especificar as provas que ainda pretende produzir. Izabela Gomes da 

Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003908-35.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAFALDES ROMAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRINEU PEDRO MUHL OAB - MT0005719A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos intimando a 

parte autora para querendo impugnar a contestação, bem como 

especificar suas provas. Após intime-se o requerido para querendo 

especificar as provas que ainda pretende produzir. Izabela Gomes da 

Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003432-94.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar AS PARTES para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as. 

Izabela Gomes da Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003184-31.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA CARVALHO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar AS PARTES para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as. 

Izabela Gomes da Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003164-40.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES MORGADO ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar AS PARTES para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as. 

Izabela Gomes da Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001442-68.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON ROSA DO NASCIMENTO GONCALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO FERREIRA DA CRUZ OAB - MT0015914A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1001442-68.2018.8.11.0002. AUTOR: JACKSON ROSA DO NASCIMENTO 

GONCALVES RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. JACKSON 

ROSA DO NASCIMENTO GONÇALVES, qualificado nos autos em epígrafe, 

ajuizou a presente Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo 

c/c Pedido de Liminar inaudita altera pars em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO, também qualificado, alegando em síntese que submetera ao 

concurso público da AGEPEN-MT, Edital nº 01/2016/SEJUDH, na data de 

25/11/2016. Aduz que foi aprovado até a quarta fase do certame, sendo 

contra indicado/reprovado na fase de investigação social, por motivo de 

fato que desabone conduta do candidato, mesmo após ter lançado ficha 

de informações confidenciais, com certidões negativas. Assenta que a 

banca examinadora justificou em sua decisão que o Requerente estaria 

envolvido em ocorrências policiais com acusação de crimes de ameaça, 

calunia e embriagues ao volante (com laudo pericial tendo resultado 

negativo). Assevera que a exclusão do candidato/requerente foi motivada, 

unicamente, pelo fato de existirem registros de B.Os e procedimentos sem 

condenação criminal e formação de antecedentes. Pugna pelo deferimento 

do pedido liminar inaudita altera pars. Instruiu a inicial com documentos. É o 

relatório. Fundamento e decido. Para concessão de medida liminar mister 

se faz demonstrar a presença dos requisitos necessários, quais sejam, o 

fumus boni iuris, que é a aparência da existência do direito pleiteado, e o 

periculum in mora, que significa o perigo da demora processual, que pode 

ocasionar prejuízo irreparável ou de difícil reparação futura. O Requerente 

busca a liminar inaudita altera pars, a fim de prosseguir nas próximas 

fases do certame, sendo seu nome incluído na lista de aprovados na fase 

de investigação social, bem como figure na lista de candidatos aprovados 

a serem homologados e nomeados pela autoridade, com consequente 
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inclusão no curso de formação, garantida a sua classificação e no mérito, 

pela procedência da ação. Do exame dos autos, cumpre registrar a 

violação flagrante do disposto em um direito fundamental, pois expõe as 

razões da não recomendação baseada apenas na existência de Boletins 

de Ocorrência, contrariando o artigo 5º, inciso LVII da CF/88, que trata da 

presunção de inocência, senão vejamos: Art. 5º - Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: (...) LVII – ninguém será considerado culpado até o trânsito em 

julgado em julgado de sentença penal condenatória. Nesse sentido é o 

entendimento do STJ acerca da inocorrência de antecedentes criminais 

quando da celebração de transação penal, por candidatos em concursos 

públicos, in verbisi: “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE 

SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CONCURSO PÚBLICO. ETAPA DE 

INVESTIGAÇÃO SOCIAL. NÃO RECOMENDAÇÃO PARA O CARGO. 

TRANSAÇÃO PENAL. FUNDAMENTO ÚNICO. ART. 76, §§ 4º E 6º DA LEI 

Nº 9.099/95. ILEGALIDADE. RECURSO PROVIDO. I – A transação penal 

aceita por suposto autor da infração não importará em reincidência, nem 

terá efeitos civis, sendo registrada, apenas para impedir novamente o 

mesmo benefício, conforme art. 76, §§ 4º e 6º, da Lei Federal 9.099/95. II – 

Em decorrência da independência entre as instâncias, no entanto, é 

possível a apuração administrativa do fato objeto da transação penal e, 

por consequência, a aplicação das sanções, correspondentes. 

Precedentes do C. STJ. III – In casu, porém, a não recomendação do 

candidato em concurso público ocorreu exclusivamente com base na 

existência de termo circunstanciado e da respectiva transação penal, 

contrariando os efeitos reconhecidos pela lei ao instituto e ferindo direito 

líquido e certo do recorrente. Recurso ordinário provido.” (Recurso em 

Mandado de Segurança nº 28.851 – AC (2009/0031845-0) “PROCESSUAL 

CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM 

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE 

PENITENCIÁRIO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO. VIOLAÇÃO AO 

PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. DIREITO À NOMEAÇÃO E 

POSSE. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal consolidaram 

entendimento no sentido de que, em obediência à estrita ordem 

classificatória, não pode a administração deixar de nomear candidato que 

teve êxito em todas as fases do concurso público, por responder a 

inquérito policial ou ação penal sem trânsito em julgado da sentença 

condenatória. 2. Agravo Regimental improvido – STJ – Agravo Regimental 

no Recurso em Mandado de Segurança – AgRg NO rms 25257 PR 

2007/0226633-2”. Assim, a farta jurisprudência afirma que o princípio 

constitucional da presunção de inocência impede a exclusão de 

candidatos pelo simples fato de responderem a inquérito policial ou ação 

penal sem trânsito em julgado. (Ap 9006/2017, Desa Helena Maria Bezerra 

Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 

21/11/2017, Publicado no DJE 01/12/2017). Ademais, na fase de 

investigação social em concurso público, o fato de haver instauração de 

inquérito policial ou propositura de ação penal contra candidato, por si só, 

não pode implicar a sua eliminação. A eliminação nessas circunstâncias, 

sem o necessário trânsito em julgado da condenação, viola o princípio 

constitucional da presunção de inocência. Ao analisar os autos, verifico 

que estão presentes os requisitos para a concessão da medida liminar. 

Neste caso, os requisitos para a concessão do pedido formulado são a 

existência de plausibilidade do direito afirmado pelo Autor (fumus boni 

iuris) e a irreparabilidade ou difícil reparação desse direito (periculum in 

mora). O requisito do ‘fumus boni iuris’ encontra-se presente diante da 

vasta documentação colacionada aos autos. Presente também, o 

‘periculum in mora’, uma vez que está no risco iminente de ser preterido na 

ordem de nomeação, já que o curso de formação possui caráter 

eliminatório e classificatório. Diante do exposto, DEFIRO a liminar vindicada 

e, conseqüentemente, determino que o Requerido prossiga nas próximas 

fases do certame, incluindo o nome do Requerente (JACKSON ROSA DO 

NASCIMENTO GONÇALVES) na lista de aprovados na fase de 

investigação social, bem como figurar o seu nome na lista de candidatos 

aprovados a serem homologados e nomeados pela autoridade, com a 

consequente inclusão no curso de formação, garantida a sua 

classificação, pelos motivos e fundamentos acima esposados. Expeça-se 

o necessário. Às providências. VÁRZEA GRANDE, 30 de julho de 2018. 

ALEXANDRE ELIAS FILHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-92 DESAPROPRIAÇÃO

Processo Número: 1002059-96.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALE DO CUIABA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAIANE TONHÁ GALVÃO OAB - MT0010130A-A (ADVOGADO)

JATABAIRU FRANCISCO NUNES OAB - MT0004903A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1002059-96.2016.8.11.0002. AUTOR: VALE DO CUIABA 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME RÉU: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, Tendo em vista a não realização da perícia até o 

momento e, para o deslinde da presente ação, entendo razoável o valor 

apresentado pelo perito judicial, razão pela qual acolho e homologo os 

honorários propostos, no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) a ser 

pago pela parte requerente. Homologada a proposta, intime-se o Perito 

Judicial (enviando-lhe cópia dos quesitos), para indicar data para 

realização dos trabalhos (art. 474, NCPC) no prazo mínimo de 30 (trinta) 

dias, prazo hábil para a intimação das partes. Decorrido o prazo, intime-se 

o Perito Judicial para apresentar o laudo em cartório, no prazo de 30 

(trinta) dias, contados a partir da data agendada para a perícia, 

respondendo os quesitos formulados. Os assistentes técnicos (caso 

sejam indicados) oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 

(quinze) dias, após intimadas as partes da apresentação do laudo (NCPC, 

art. 477, § 1º). Expeça-se o necessário. Às providências VÁRZEA 

GRANDE, 27 de julho de 2018. ALEXANDRE ELIAS FILHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005081-94.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO MARQUES DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BATISTA DA SILVA OAB - MT7697/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1005081-94.2018.8.11.0002. AUTOR: MARCOS ANTONIO MARQUES DE 

ALMEIDA RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Defiro os 

benefícios da Justiça Gratuita. Dispenso a realização de audiência de 

conciliação/mediação, consoante o art. 319, VII, do NCPC. Cite-se o 

Requerido, para querendo, responder a presente ação no prazo legal 

(artigos 335 e 180 do NCPC). Faça consignar no mandado que em caso de 

ausência de resposta, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela parte Autora, na forma e para os efeitos dos artigos 334, 

344 e 345, II, do Novo Código de Processo Civil. Vindo resposta do Ente 

Público Requerido, com ou sem juntada de documentos, abra-se vista à 

parte autora, para querendo, impugnar no prazo legal. Expeça-se o 

necessário. Int. VÁRZEA GRANDE, 27 de julho de 2018. ALEXANDRE 

ELIAS FILHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002601-46.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA SILVANA GONCALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIANI DOS SANTOS AIRES OAB - MT0018829A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1002601-46.2018.8.11.0002. AUTOR: APARECIDA SILVANA GONCALVES 

DA SILVA RÉU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, etc. Trata-se de 

Ação de Obrigação de Fazer c/c Enquadramento de Classe e Promoção 

c/c Cobrança de Diferença de Vencimentos com Pedido de Tutela de 

Evidência proposta por APARECIDA SILVANA GONÇALVES DA SILVA em 

face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT, objetivando a concessão da 

tutela de evidência par determinar que o Requerido efetue o 

enquadramento da Requerente ao plano de carreira dos profissionais da 

educação, bem como a progressão funcional/enquadramento no nível de 

acordo com o seu tempo de serviço e proceder à análise do Requerimento 
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Administrativo. Com a inicial vieram os documentos anexos. É o Relato. 

Fundamento. Decido. A tutela de evidência, benefício previsto no artigo 

311 e incisos do NCPC, possui caráter excepcional e sua concessão está 

condicionada à efetiva demonstração nos autos dos pressupostos 

essenciais à sua concessão. Art. 311. A tutela da evidência será 

concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de 

risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso 

do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as 

alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e 

houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula 

vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova 

documental adequada do contrato de depósito, caso em que será 

decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de 

multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente 

dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova 

capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos 

incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente. Em assim sendo, tem-se 

que a tutela de evidência é uma medida célere, evidenciada de plano a 

probabilidade do direito da Requerente, contudo, evidencio a necessidade 

de maior cautela e tempo para analisar todo o vasto rol de documentos 

colacionados, inclusive necessitando de informações do Requerido. Ora, 

diante de um vasto rol de documentos, da necessidade de um expert para 

análise das contas, bem como das consequências que advirão de uma 

decisão favorável, seria, de todo, imprudente por parte deste magistrado a 

concessão da medida pretendida, neste momento processual. Assim, pelo 

exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA pleiteado pela 

Parte Requerente. Deixo de designar audiência de conciliação/mediação. 

Cite-se o Requerido, para querendo, no prazo legal, apresentar defesa, 

com as observâncias e advertências legais. Vindo resposta do ente 

Requerido, com ou sem juntada de documentos, abra-se vista ao 

Requerente, para querendo, impugnar no prazo de 05 (cinco) dias. 

Expeça-se o necessário. Int. VÁRZEA GRANDE, 27 de julho de 2018. 

ALEXANDRE ELIAS FILHO Juiz de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 102395 Nr: 11374-20.2006.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MACIL ANDREOLI SILVESTRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILIO HENRIQUE DA COSTA - 

OAB:MT/ 6624-E, JOÃO BATISTA DOS ANJOS - OAB:6658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

NCPC, e visando o cumprimento da decisão retro, impulsiono estes autos 

para intimar a parte o advogado da parte Exequente para informar seus 

dados bancários, para fins de expedição de alvará de honorários.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 339235 Nr: 7323-82.2014.811.0002

 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: RONIR AUGUSTO LINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAROUK NAUFAL - OAB:2371/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, impõe-se a realização de novo cálculo do valor do débito 

exequendo pelo contador judicial conforme planilha apresentada à fl. 101. 

Nesse sentindo é o entendimento jurisprudencial, in verbis.“EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO JUDICIAL – 

EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS – RECURSO ESPECIAL – ACOLHIMENTO 

NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CÁLCULO TRAZIDO PELO AUTOR 

COM O MESMO ÍNDICE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS 

INFRINGENTES ACOLHIDOS. Cabem embargos de declaração quando 

houver, no acórdão, obscuridade ou contradição, ou quando for omitido 

ponto sobre o qual devia pronunciar-se o tribunal. No caso dos autos, 

verificada a omissão, mister o acolhimento dos embargos declaratórios 

com efeitos infringentes. Com base na novel legislação processual civil, os 

embargos de declaração se constituem como espécie de recurso 

expressamente previsto no artigo 994, inciso IV do CPC/2015. A 

aplicabilidade de tal modalidade recursal vai delimitada pelo artigo 1.022 do 

CPC/2015, o qual preceitua taxativamente as hipóteses em que a sua 

oposição é cabível, quais sejam: I - esclarecer obscuridade ou eliminar 

contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deve se 

pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. 

Impõe-se a realização de novo cálculo do valor do débito exequendo pelo 

contador judicial, abstendo-se do uso do INPC e usando a TR como fator 

de correção, quando tal índice é admitido na petição inicial pelo credor, 

bem como no cálculo da dívida por ele juntado aos autos. Nos termos do 

que dispõe a primeira parte do art. 141 e o caput do art. 492, ambos do 

novo Código de Processo Civil, ao Juiz cumpre decidir a lide nos limites em 

que proposta, atentando à descrição do fato contido na inicial. (ED 

134510/2013, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/11/2017, Publicado no DJE 

13/11/2017).” Após, intime-se o Requerido para manifestar acerca do 

novo cálculo apresentado pelo Contador Judicial, no prazo legal. P. R. I.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 397421 Nr: 9991-89.2015.811.0002

 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: PEDRO DE OLIVEIRA TRANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELUI CALOGAS ALI DAHROUGE 

- OAB:OABMT4300

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANDRE 

CAVALCANTE DE ANDRADES, para devolução dos autos nº 

9991-89.2015.811.0002, Protocolo 397421, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

Varas Criminais

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 385067 Nr: 2078-56.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO RAUL LAMIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAMELA LAUDELINO PISTORI 

- OAB:19608

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 52/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, remetendo-o à intimação da Defesa do Réu, 

via DJE, para APRESENTAR DEFESA PRELIMINAR, no prazo 10 (dez) dias.

Márcia Regina de Araújo

Analista Judiciária

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 545414 Nr: 12592-63.2018.811.0002

 AÇÃO: Habeas Corpus->Medidas Garantidoras->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ROBSON DA SILVA, LEONARDO IGOR SALES PINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER CARDOSO RIBEIRO DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON DA SILVA - OAB:17056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado devidamente habilitado da decisão que segue: 

"VISTOS ETC...(...) No dia 26 de julho a assessoria do Gabinete entrou em 

contato com a Central de Flagrantes desta Comarca, obtendo a informação 

de que a cópia do auto de prisão em flagrante do autuado foi 
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equivocadamente entregue na Defensoria Pública. Ato continuo, a 

secretaria da vara diligenciou junto a Defensoria Pública solicitando o 

envio do auto de prisão em flagrante.O auto de prisão em flagrante foi 

distribuído no dia 26 de julho de 2018, às 17h52min e registrado sob nº 

12936-44.2018.811.0002 – ID. 546007, sendo apensado a este remédio 

heroico.Então, vieram-me conclusos.Decido.Razão assiste ao 

impetrante.Não há dúvidas da presença dos requisitos para a concessão 

da medida liminar.O indiciado foi preso em flagrante no dia 17 de julho de 

2018 em razão da suposta prática do crime de Tráfico de Drogas (art. 33, 

caput, da Lei 11.343/2006).O paciente se encontra segregado há dez dias 

e somente no dia 26 de julho de 2018, às 17h52min o auto de prisão em 

flagrante foi distribuído a este juízo para a respectiva análise.No caso, as 

falhas e equívocos apontados acima, da Delegacia de Polícia, corroborara 

para o constrangimento ilegal a que o autuado vem sendo submetido, visto 

que já se passaram dez dias de prisão, sem que a segregação fosse 

comunicada ao juízo nos termos do art. 306 do Código de Processo Penal, 

caracterizando, assim, o constrangimento ilegal.Em razão do exposto, 

DEFIRO a medida liminar vindicada para RELAXAR a prisão do autuado 

LEONARDO IGOR SALLES PINO.SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO 

ALVARÁ DE SOLTURA.Requisitem-se informações à autoridade reputada 

coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias.Com 

as informações manifeste-se o Ministério Público.Junte-se cópia deste 

feito no auto de prisão em flagrante distribuído sob nº 

12936-44.2018.811.0002 – ID. 546007 que se encontra apenso. Intime-se 

o impetrante.Publique-se. Registre-se.Intimem-se. Cumpra-se."

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 532083 Nr: 5483-95.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALVADOR SANTANA DE VASCONCELOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAN MARCONDES 

SANTANA - OAB:OAB-MT 10199-A

 Intimação do advogado devidamente intimado da parte dispositiva da 

sentença prolatada nos autos: "Isto posto, julgo procedente a denúncia 

para CONDENAR o réu SALVADOR SANTANA DE VASCONCELOS, 

suficientemente qualificado nos autos, nas penas do art. 33, caput, da Lei 

nº 11.343/2006, combinado com art. 65, III, “d”, do Código Penal, cumulado 

também com o art. 2º da Lei 8.072/90.Passo a dosar a pena – (...)Por 

estes motivos, com estribo no art. 59 e 68 do Código Penal, c/c art. 33 da 

Lei 11.343/06, c/c art. 2º da Lei 8.072/90 aplico a pena base em seu 

mínimo legal, ou seja, em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) 

dias multa.Reconheço a atenuante da confissão espontânea, porém a 

pena está em seu mínimo legal.Não há agravantes.Inexistindo nos autos 

quaisquer causas especiais de diminuição ou aumento da pena torno-a 

definitiva nos moldes acima.Estabeleço em regime semiaberto para início 

do cumprimento da pena.Fixo o valor do dia multa, em 1/30 (um trigésimo) 

do valor do salário mínimo, por não haver provas acerca do patrimônio do 

réu, nos termos do § 1º do art. 49 c/c art. 60 do Código Penal, c/c art. 43 

da Lei 11.343/06.Condeno o réu ao pagamento das custas processuais.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 488182 Nr: 7031-92.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEBERT DOS SANTOS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA DE ARRUDA GOMES 

QUEIROZ - OAB:15910

 Ante ao exposto julgo procedente o pedido contido na denúncia e, por 

consequência, condeno o réu Hebert dos Santos Rodrigues, qualificado 

nos autos, por infringir o art. 157, §2.º, I e II, do Código Penal 

brasileiro.Atento às regras do artigo 59 e 68 do Código Penal, passo a 

dosar-lhes a pena.DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA Verifico a situação 

econômica do réu como não boa, declarou ser ajudante de pedreiro com 

renda mensal de R$ 600,00 (fl. 109). É patrocinado por i. Advogada.A 

conduta da vítima em nada influenciou para o evento criminoso.(Roubo 

majorado). Tudo isso sopesado, fixo sua pena base no mínimo legal, ou 

seja, em 04 (quatro) anos de reclusão; deixo de diminuir pelas 

circunstâncias legais genéricas reconhecidas, pois a pena já está no 

mínimo legal cominada; aumento-a em (1/3) um terço ante as majorantes 

pelo concurso de pessoas e arma de fogo, resultando em 05 (cinco) anos 

e 04 (quatro) meses de reclusão; cuja pena torno em concreta e definitiva 

à míngua de quaisquer outras circunstâncias ou causas capazes de 

diminuí-la ou aumentá-la.Levado pelos mesmos critérios acima 

mencionados, com base na proporcionalidade entre a pena corporal e a 

multa, fixo a pena pecuniária em 54 (cinquenta e quatro) dias-multa no 

valor mínimo legal, ou seja, em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos 

fatos, com a correção monetária, quando do efetivo pagamento.Consoante 

o art. 33, §2.o, alínea b, do Código Penal, o réu deverá iniciar o 

cumprimento da pena a si imposta sob a égide do regime 

semiaberto.DISPOSITIVO FINAL Deixo de condená-lo aos pagamentos das 

custas e despesas processuais por ter se revelado pobre na forma da 

lei.Deixo de condenar o réu em fazer reparação por dano material à vítima 

(art. 387, IV, do CPP), eis que não houve pedidos formulados.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 531343 Nr: 5101-05.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELLIPHE OLIVEIRA GOMES DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIZA RIVAROLA ROCHA - 

OAB:5896

 Ação Penal n.º 5101-05.2018.811.0002 – Código n.º 531343

Tipificação legal: art. 303, caput, c.c. art. 291, §1.º e art. 306, §1.º, II, todos 

do CTB, na forma do art. 69, do CP.

Réu: Felliphe Oliveira Gomes Dias.

Vítima: Francisca Prieto de Oliveira e Wandelson Pereira de Souza.

Assunto: recebimento de aditamento a denúncia.

1. Recebo o aditamento a denúncia de fls. 133/5 em todos os seus 

regulares termos, em desfavor de Felliphe Oliveira Gomes Dias, 

qualificados nos autos, como incursos nas penas do art. 303, caput, c.c. 

art. 291, §1.º e art. 306, §1.º, II, todos do CTB, na forma do art. 69, do CP. 

Consta os mesmos fundamentos já apresentados, sendo que doravante a 

r. denúncia de fls. 05/7 passa-se a ser complementada por todo o teor do 

presente aditamento de fls. 138/40.

2. Cite-se e intime-se o réu para que apresente resposta preliminar no 

prazo de 10 (dez) dias. Devendo o oficial de justiça indagar se possui 

condições para constituir advogado, caso seja positiva, deve indicar nome 

do advogado na certidão. Caso o contrário, desde já nomeio o Defensor 

Público Dr. Osny Kleber Rocha Auresco, que atua nesta 4.ª Vara Criminal, 

na defesa do réu.

3. Defiro os requerimentos do MP (fl. 135).

4. Após juntada da resposta preliminar a conclusão do feito.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Várzea Grande – MT, 24 de julho de 2017.

Dr. Moacir Rogério Ribeiro

Juiz de Direito, em substituição legal

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 531343 Nr: 5101-05.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELLIPHE OLIVEIRA GOMES DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIZA RIVAROLA ROCHA - 

OAB:5896

 intimação da A Drª MARIZA RIVAROLA ROCHA - OAB-MS 5896, para 

ciência e comparecimento, para representar seu constituinte: Fellipe 

Oliveira Gomes Dias, na audiência a ser realizada neste Juizo em 

06/08/2018, ÀS 14:00 HORAS (AUDIÊNCIA DE PROPOSTA DE 

SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030631/7/2018 Página 425 de 442



 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 411183 Nr: 17295-42.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEITOR AUGUSTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULA FERNANDA MARTINS 

PEREIRA - OAB:12884

 O réu Heitor Augusto da Silva, qualificado nos autos, foi denunciado por 

ter incorrido na sanção do art. 306, da Lei n.º 9.503/1997.A denúncia foi 

recebida com proposta suspensão condicional do processo em 

1.º.09.2015 (fl. 43), sendo designada audiência de suspensão condicional 

do processo proposta pelo Ministério Público, que se realizou em 

21.09.2015 (fl. 45) nos termos do art. 89, § 1.º, da Lei 9.099/95, 

apresentando ao réu as condições a serem cumpridas no prazo de dois 

(02) anos, as quais foram aceitas pelo mesmo.O MP (fl. 75) pugnou pela 

extinção da punibilidade do réu ante o cumprimento das condições 

impostas na suspensão condicional do processo.É o 

relatório.Decido.Tenho que está com a razão o MP ao pugnar pela extinção 

da punibilidade do réu. Verifico que o réu cumpriu as condições impostas 

na suspensão condicional do processo (fls. 04/05 e 52).Verifico que 

houve o recolhimento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de 

fiança, consoante termo de fl. 33 e comprovante de recolhimento da fiança 

(fl. 35). Por essa forma obteve a ordem de soltura (fl. 34). Verifico que o 

valor da fiança constou dentre as condições da suspensão condicional do 

processo, no item 4 (fl. 45), como perdimento parcial do valor a fiança em 

beneficio em uma instituição filantrópica, nominada ‘Associação 

Matogrossense de Combate ao Cancer’. Com prova nos autos que tenha 

alcançado o seu destino (fl. 68) e o réu resgatou a diferença da fiança 

com a correção monetária (fls. 72/73).Ante ao exposto, declaro extinta a 

punibilidade do réu Heitor Augusto da Silva, qualificado nos autos, 

referente ao crime do art. 306, da Lei n.º 9.503/1997, pelo integral 

cumprimento das condições impostas e ter transcorrido o decurso do 

prazo de mais de 02 (dois) anos sem revogação do sursis, nos termos 

nos termos do art. 89, §5.º, da Lei n.º 9.099/95 (LJE). Sem custas. 

Observadas as demais formalidades legais ao arquivo. 

P.R.I.Cumpra-se.Várzea Grande - MT, em 05 de julho de 2018.Dr. Abel 

Balbino Guimarães Juiz de Direito

6ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 425348 Nr: 24786-03.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PENINA FERREIRA DA SILVA, MARCIO VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEDINEI LIBÓRIO FELICIANO 

- OAB:7.527

 INTIMAR ADVOGADO DA ACUSADA PENINA FERREIRA DA SILVA, Dr. 

CLEDNEI LIBÓRIO FELICIANO - OAB/MT 7.527, PARA COMPARECER 

PERANTE ESTE JUÍZO EM AUDIÊNCIA DE PROPOSTA DE SUSPENSÃO 

CONDICIONAL DO PROCESSO DESIGNADA PARA O DIA 31 DE AGOSTO 

DE 2018 ÀS 14H00

Varas Especiais da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 535398 Nr: 7482-83.2018.811.0002

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DRR, ACCR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDSÚDS, EDMG, DAB, MDVG-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELZA DA SILVA O. CAIXETA - 

OAB:11.642

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUERENDO, IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO JUNTADA A ESTES AUTOS ÁS FLS 89/101, NO PRAZO 

DE 15 (QUINZE) DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 543309 Nr: 11437-25.2018.811.0002

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ASDO, NPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDVG-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE BARBOSA - 

OAB:15.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor, para, no prazo de 15 (quinze) dias (artigo 321 do 

CPC), emendar a petição inicial para o fim de indicar se tem interesse ou 

não na realização de audiência de conciliação ou de mediação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 532841 Nr: 5907-40.2018.811.0002

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PWDS, CWDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA GERMANA DE MORAES - 

OAB:OAB/MT 8077, ANA GERMANA DE MORAES - OAB:8077/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor, por meio do seu advogado, para apresentar 

impugnação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 334413 Nr: 2951-90.2014.811.0002

 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: MLSDC, ADELINA DE SOUZA XAVIER SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WARRINGTON BERNARD RONDON 

DIAS - OAB:14.974/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE DISPOSITIVA DA DECISÃO DE FLS 137/137vº: É o 

relatório. Passo a decidir.Em face do abandono da causa por mais de 30 

dias pela parte autora, haja vista que não atendeu as diligências que lhe 

incumbia, consoante relatado alhures, e respeitada a formalidade prevista 

no § 1º do artigo 485 do Código de Processo Civil , não há alternativa a 

este Juízo senão a de extinguir o processo sem resolução de mérito, nos 

exatos termos do artigo 485, inciso III, do NCPC.

Posto isso, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.Processo 

isento de custas/honorários advocatícios, na forma da lei (art. 141, § 2º, 

da Lei nº 8.069/90).

Transitada em julgado esta sentença, o que certificará a Sra. Gestora, 

procedam-se às baixas e anotações necessárias e, em seguida, 

a rqu i vem-se  os  au tos ,  i ndependen t e m e n t e  d e  n o v a 

determinação.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se.Várzea Grande, 1º de março de 2018.Carlos José Rondon 

Luz

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 461992 Nr: 17461-40.2016.811.0002

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO GUSTAVO FERNANDES 

MELO - OAB:18.188/MT

 Intimação da parte requerida, para apresentar memoriais, no prazo 
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sucessivo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 465105 Nr: 18918-10.2016.811.0002

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO ROBERTO FELFILI - 

OAB:3.923/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA DA DISPOSITIVA DA DECISÃO DE 

FLS 195/200v: Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a representação 

ofertada em face do representado MOISES PEREIRA DE SOUZA, 

reconhecendo a prática do ato infracional análogo ao crime previsto no 

artigo 157, § 2º, incisos I e II na forma do artigo 71, caput, ambos do 

Código Penal e, com fulcro nos artigos 112, incisos III e IV c/c 117 e 118, 

todos do Estatuto da Criança e do Adolescente, aplico ao referido 

representado as medidas socioeducativas de LIBERDADE ASSISTIDA, 

pelo prazo mínimo de 06 (seis) meses, cumulada com PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS À COMUNIDADE pelo prazo de 03 (três) meses, por 06 (seis) 

horas semanais, aos sábados, domingos e feriados ou em dias úteis, de 

modo a não prejudicar a frequência à escola ou à jornada normal de 

trabalho, com condições a serem fixadas em audiência admonitória, que 

fica desde logo determinada, ressalvado o disposto nos artigos 99 e 118, 

§ 2º, ambos do ECA. Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do novo 

CPC.

Sem condenação em custas processuais ou honorários advocatícios, nos 

termos do artigo 141, § 2º, do ECA.

Com o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, expeça-se a 

competente guia de execução, encaminhando-se os autos à Central de 

Execução de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto (CEMSO) desta 

Comarca para designação da audiência admonitória.

 Tudo cumprido, o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos 

independentemente de nova determinação, procedendo-se às baixas e 

anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se, observando-se o disposto no artigo 

190, § 1º, do ECA .

Cumpra-se.

Várzea Grande, 13 de março de 2018.

Carlos José Rondon Luz

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 383666 Nr: 1179-58.2015.811.0002

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE MENDES MULLER AFFI 

- OAB:9022/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE DISPOSITIVA DA DECISÃO DE FLS 150152v:Diante 

do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais 

para o fim de rejeitar o pedido de suspensão do poder familiar da ré em 

relação à sua filha Lívya Sophya Alves de Arruda Aguiar e conceder a 

guarda definitiva da referida infante à sua avó materna Mirian Bernardes 

Alves, atribuindo-lhe todos os direitos e obrigações daí decorrentes, o que 

faço com fulcro no artigo 33, § 2º, do ECA e, por consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 

487, inciso I, do novo CPC.Lavre-se o competente termo, na forma do 

artigo 32 da Lei nº 8.078/90 (ECA), intimando-se a interessada a vir 

assiná-lo em Secretaria, sob pena de revogação imediata da 

decisão.Anoto, por fim, que, a teor do disposto no artigo 35 do ECA, a 

guarda poderá ser revogada a qualquer tempo, mediante ato judicial 

fundamentado, visando sempre ao melhor interesse da infante, perante o 

Juízo competente.Sem prejuízo, reiterem-se os ofícios de fls. 128/129, 

ratificando a necessidade de atendimento psicológico da infante e da sua 

genitora, bem como retifiquem-se registro e autuação observando-se os 

dados da ré constantes no documento de fls. 47.Processo isento de 

custas e emolumentos, na forma da lei (artigo 141, § 2º, da Lei nº 

8.069/90). Com o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se os autos independentemente de nova determinação, 

procedendo-se às baixas e anotações necessárias.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Várzea Grande, 11 de maio de 

2018.Carlos José Rondon Luz

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 484456 Nr: 3743-55.2014.811.0063

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MP, LAADSG, BADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURO GONÇALO DA COSTA - 

OAB:15304MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor, para manifestar sobre o pedido de aditamento da 

inicial formulado pelo M.P (fls. 83/86, itens 1 e 2).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 408191 Nr: 15695-83.2015.811.0002

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: NSDS, GAA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CSM, RKMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CATIANE FELIX CARDOSO DE 

SOUZA - OAB:14131/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUERENDO, IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO JUNTADA A ESTES AUTOS ÁS FLS 50/52v, NO PRAZO 

DE 15 (DEZ) DIAS

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 228360 Nr: 8545-61.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: F. A L. rep/ por sua mãe EVA GONÇALINA DE CAMPOS, 

OLACIR LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GESTOR DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE 

VÁRZEA GRANDE-MT, PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE - 

MT, ESTADO DE MATO GROSSO - POR MEIO DA SECRETARIA DE 

ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUCIA RICARTE - 

OAB:4411/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Intimação da parte exequenbte, para que, no prazo de cinco dias, 

apresente o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito na forma 

do artigo 534 do Código de Processo Civil.

Juizados Especiais Cíveis e Criminais

Juizado Especial Cível e Criminal do Cristo Rei

Intimação

Intimar Dr. Luiz Gustavo Derze Villalba Carneiro OAB/MT, na qualidade de 

advogado da querelante Adriellen Santana da Silva, nos autos código 

204335, que move em desfavor de João Lima Soler Filho e Dr. Marco 

Aurélio Mestre Medeiros OAB/MT 15.401, para participarem da audiência 

de Instrução e Julgamento designada no dia 10/09/2018, às 14h, na sede 

do Juizado Especial Criminal Unificado de Várzea Grande-MT.

Intimar Dr. Fábio Arthur da Rocha Capilé, na qualidade de advogado do 

autor do fato João Gonçalves Rodrigues, nos autos código 203185, e Dr. 

Jonathã Cristian Santos Silva OAB/MT 15.641 e/ou BrenoAugusto P. de 

Miranda OAB/MT 9.779, na qualidade de advogado da vitima Kleiton 

Magalhães Ferreira, para participarem da audiência de instrução e 

julgamento, designada no dia 10 de setembro de 2018, às 15h, na sede do 
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Juizado Especial Criminal Unificado de Várzea Grande-MT.

Intimar Dr. Sebastião Moura da Silva OAB/MT 2863, na qualidade de 

advogado do autor do fato Valdeny Pereira de Souza, nos autos código 

207130, para participar da audiência de instrução e julgamento designada 

no dia 11 de setembro de 2018, às 14h30min, na sede do Juizado Especial 

Criminal Unificado de Várzea Grande-MT.

Intimar Dr. Rogério Teopilo da Cruz OAB/ 21.521/O, na qualidade de 

advogado do autor do fato Jhonatan Barcelos da Silveira , nos autos 

código 206471, para participar da audiência de Instrução e Julgamento 

designada no dia 11/09/2018, às 15h, na sede do Juizado Especial Criminal 

Unificado de Várzea Grande-MT.

Intimar Dr. Ademar Santana Franco OAB/MT 4.255 e/ou Dra. Loise 

Fernanda Delfrate Silveira OAB/MT 23.881, na qualidade de advogados do 

querelante Paulo Roberto Schmidt, para tomar ciência da r. sentença 

proferida nos autos código 211348 e 210137, no prazo legal.

Vara Especializada de Direito Bancáriio

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008821-94.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUSPENFIX DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

EDSON FREITAS SANTINI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HOMERO HUMBERTO MARCHEZAN AUZANI OAB - MT0006624A-O 

(ADVOGADO)

 

FINALIDADE: DEPOSITO DILIGÊNCIAS/05DIAS certifico que em 

cumprimento ao disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora, para que, em 05(cinco) 

dias, providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, a ser 

depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, 

Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 

1º do Código de Processo Civil. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002653-76.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADELSI MEDEIROS DA ROCHA (EXECUTADO)

GRADIENTE CONSTRUCAO E SERVICOS TECNICOS LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

EDMAR AUGUSTO DE OLIVEIRA SILVA (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: DEPOSITO DILIGÊNCIAS/05DIAS certifico que em 

cumprimento ao disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora, para que, em 05(cinco) 

dias, providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, a ser 

depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, 

Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 

1º do Código de Processo Civil. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001060-12.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IEDA CONCEICAO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

ARCELINA DA SILVA MURTA (EXECUTADO)

DARLAN DA SILVA ADERALDO (EXECUTADO)

SAO JORGE TRANSPORTES LTDA - ME (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: DEPOSITO DILIGÊNCIAS/05DIAS certifico que em 

cumprimento ao disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora, para que, em 05(cinco) 

dias, providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, a ser 

depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, 

Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 

1º do Código de Processo Civil. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000612-73.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEY LORCA RODRIGUES (EXECUTADO)

PRODUTIVA MINERACAO EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: DEPOSITO DILIGÊNCIAS/05DIAS certifico que em 

cumprimento ao disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora, para que, em 05(cinco) 

dias, providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, a ser 

depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, 

Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 

1º do Código de Processo Civil. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005688-78.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO DE REABILITACAO ESPERANCA EIRELI (EXECUTADO)

 

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. KPMB

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006934-75.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA APARECIDA GOMES - ME (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: DEPOSITO DILIGÊNCIAS/05DIAS certifico que em 

cumprimento ao disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora, para que, em 05(cinco) 

dias, providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, a ser 

depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, 

Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 

1º do Código de Processo Civil. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006169-07.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)
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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:

JUSCELINA RODRIGUES VIEIRA NETA (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA CERTIDÃO - 05 DIAS Cumprindo o disposto 

no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimação da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, manifeste nos 

autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça. 

ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do 

Código de Processo Civil. Nada mais

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006430-69.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI OAB - SP248970 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO DA SILVA (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA CERTIDÃO - 05 DIAS Cumprindo o disposto 

no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimação da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, manifeste nos 

autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça. 

ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do 

Código de Processo Civil. Nada mais

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005572-72.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COSTA NORTE COMERCIO DE PESCADO LTDA - ME (EXECUTADO)

EDSON RONEY NASCIMENTO (EXECUTADO)

SIRLEI BRAMBILLA (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA CERTIDÃO - 05 DIAS Cumprindo o disposto 

no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimação da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, manifeste nos 

autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça. 

ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do 

Código de Processo Civil. Nada mais

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002999-27.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALTAMIR DA SILVA (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA CERTIDÃO - 05 DIAS Cumprindo o disposto 

no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimação da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, manifeste nos 

autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça. 

ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do 

Código de Processo Civil. Nada mais

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003491-53.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MT BRASIL INCORPORACOES LTDA. - ME (REQUERIDO)

LUIZ ANTONIO PRADO GARCIA DE SOUZA (REQUERIDO)

CLAUDINEY LORCA RODRIGUES (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA CERTIDÃO - 05 DIAS Cumprindo o disposto 

no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimação da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, manifeste nos 

autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça. 

ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do 

Código de Processo Civil. Nada mais

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000603-14.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VCF COMERCIO DE MOLAS AUTOMOTIVAS EIRELI - EPP (EXECUTADO)

ERCELL DE OLIVEIRA SAVAREZ (EXECUTADO)

VICTORIA CECILIA DE FIGUEIREDO PINHEIRO (EXECUTADO)

MARIA JOSE DE FIGUEIREDO (EXECUTADO)

 

Intima-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo de 

05 (cinco) dias, junta ao autos a guia do depósito de diligência do oficial de 

justiça, tendo em vista a que os valores pagos inseridos no ID 13017837, 

veio desacompanhado da referida guia.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006390-87.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RUBER ALBERTO TADEU BEBETO DE ARAUJO JUNIOR (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA CERTIDÃO - 05 DIAS Cumprindo o disposto 

no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimação da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, manifeste nos 

autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça. 

ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do 

Código de Processo Civil. Nada mais

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004053-28.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON SANTONI FILHO OAB - SP217967 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IZAQUE THIMOTEO DA COSTA (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA CERTIDÃO - 05 DIAS Cumprindo o disposto 

no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimação da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, manifeste nos 

autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça. 

ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do 

Código de Processo Civil. Nada mais

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000304-66.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GEFTI FERNEDA (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA CERTIDÃO - 05 DIAS Cumprindo o disposto 

no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimação da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, manifeste nos 
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autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça. 

ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do 

Código de Processo Civil. Nada mais

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004828-77.2016.8.11.0002

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:

GINO MORAES NUNES - ME (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA CERTIDÃO - 05 DIAS Cumprindo o disposto 

no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimação da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, manifeste nos 

autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça. 

ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do 

Código de Processo Civil. Nada mais

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004028-49.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VENANCIO MARTINS DOS SANTOS NETO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA CERTIDÃO - 05 DIAS Cumprindo o disposto 

no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimação da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, manifeste nos 

autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça. 

ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do 

Código de Processo Civil. Nada mais

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001854-67.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADY RODRIGUES DE CAMPOS (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA CERTIDÃO - 05 DIAS Cumprindo o disposto 

no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimação da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, manifeste nos 

autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça. 

ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do 

Código de Processo Civil. Nada mais

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008684-15.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA RAMALHO COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PAULA COSTA OAB - MT10.952 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (RÉU)

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA CERTIDÃO - 05 DIAS Cumprindo o disposto 

no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimação da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, manifeste nos 

autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça. 

ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do 

Código de Processo Civil. Nada mais

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001649-04.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARTES FESTAS LTDA - ME (EXECUTADO)

PAULA BORGES SOLANO FORTES (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA CERTIDÃO - 05 DIAS Cumprindo o disposto 

no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimação da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, manifeste nos 

autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça. 

ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do 

Código de Processo Civil. Nada mais

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005599-21.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLVO (BRASIL) S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLA BORGES DE MESQUITA OAB - SP206337 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON ALMEIDA DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA CERTIDÃO - 05 DIAS Cumprindo o disposto 

no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimação da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, manifeste nos 

autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça. 

ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do 

Código de Processo Civil. Nada mais

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003068-93.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO PEDROSA DA SILVA MEDEIROS T S TREINAMENTOS - ME 

(EXECUTADO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA CERTIDÃO - 05 DIAS Cumprindo o disposto 

no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimação da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, manifeste nos 

autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça. 

ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do 

Código de Processo Civil. Nada mais

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008806-28.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. L. BERTACCO BARCOS (RÉU)

KAOUKAB FARAH (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA CERTIDÃO - 05 DIAS Cumprindo o disposto 

no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimação da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, manifeste nos 

autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça. 

ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do 

Código de Processo Civil. Nada mais

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001821-77.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARIVALDO ALVES DOS SANTOS - ME (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA CERTIDÃO - 05 DIAS Cumprindo o disposto 
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no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimação da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, manifeste nos 

autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça. 

ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do 

Código de Processo Civil. Nada mais

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1002812-53.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAULEASING S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO OAB - MT0017300A (ADVOGADO)

CELSO MARCON OAB - MT0011340S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDILEIA NUNES DA SILVA (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA CERTIDÃO - 05 DIAS Cumprindo o disposto 

no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimação da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, manifeste nos 

autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça. 

ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do 

Código de Processo Civil. Nada mais

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001817-40.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA KARLA GOMES DE MACEDO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA CERTIDÃO - 05 DIAS Cumprindo o disposto 

no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimação da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, manifeste nos 

autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça. 

ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do 

Código de Processo Civil. Nada mais

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008822-79.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ALVES DE MORAES (EXECUTADO)

C.A.SILVA & J.A DE MORAES LTDA - ME (EXECUTADO)

CLERISVALDO ARAUJO SILVA (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA CERTIDÃO - 05 DIAS Cumprindo o disposto 

no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimação da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, manifeste nos 

autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça. 

ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do 

Código de Processo Civil. Nada mais

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000327-12.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALAN DE SOUZA CANTO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA CERTIDÃO - 05 DIAS Cumprindo o disposto 

no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimação da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, manifeste nos 

autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça. 

ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do 

Código de Processo Civil. Nada mais

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001532-76.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 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:

PAULO ROBERTO BUENO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA CERTIDÃO - 05 DIAS Cumprindo o disposto 

no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimação da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, manifeste nos 

autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça. 

ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do 

Código de Processo Civil. Nada mais

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007525-37.2017.8.11.0002

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:

LIBERTI LOCADORA E COMERCIO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA CERTIDÃO - 05 DIAS Cumprindo o disposto 

no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimação da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, manifeste nos 

autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça. 

ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do 

Código de Processo Civil. Nada mais

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000865-27.2017.8.11.0002

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:

JOSIANE ALMEIDA PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA CERTIDÃO - 05 DIAS Cumprindo o disposto 

no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimação da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, manifeste nos 

autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça. 

ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do 

Código de Processo Civil. Nada mais

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008212-14.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRO DONIZETTI DE MORAES (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA CERTIDÃO - 05 DIAS Cumprindo o disposto 

no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimação da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, manifeste nos 

autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça. 

ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do 

Código de Processo Civil. Nada mais

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000125-06.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIANE CAMURCA RABELO DA SILVA (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA CERTIDÃO - 05 DIAS Cumprindo o disposto 

no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimação da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, manifeste nos 

autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça. 

ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do 

Código de Processo Civil. Nada mais

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003808-80.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES OAB - MG0091045A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RUTILEIA ALMEIDA DA SILVA (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA CERTIDÃO - 05 DIAS Cumprindo o disposto 

no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimação da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, manifeste nos 

autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça. 

ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do 

Código de Processo Civil. Nada mais

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002146-81.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER PEREIRA BARBOSA (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA CERTIDÃO - 05 DIAS Cumprindo o disposto 

no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimação da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, manifeste nos 

autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça. 

ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do 

Código de Processo Civil. Nada mais

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005981-14.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRYRLEI FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA CERTIDÃO - 05 DIAS Cumprindo o disposto 

no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimação da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, manifeste nos 

autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça. 

ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do 

Código de Processo Civil. Nada mais

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001378-58.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HAMILTON OLIVEIRA SOBRINHO (RÉU)

W. M. J. V. CONSTRUTORA LTDA - EPP (RÉU)

ALCERI CLAUDINO DE OLIVEIRA (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA CERTIDÃO - 05 DIAS Cumprindo o disposto 

no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimação da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, manifeste nos 

autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça. 

ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do 

Código de Processo Civil. Nada mais

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001086-73.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDMAR JOSE DA SILVA (EXECUTADO)

IMS OCULOS E ACESSORIOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA CERTIDÃO - 05 DIAS Cumprindo o disposto 

no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimação da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, manifeste nos 

autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça. 

ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do 

Código de Processo Civil. Nada mais

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007210-09.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO POSTO IPASE LTDA - ME (EXECUTADO)

ADILSON LUIZ COSTA DE ARRUDA (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA CERTIDÃO - 05 DIAS Cumprindo o disposto 

no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimação da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, manifeste nos 

autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça. 

ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do 

Código de Processo Civil. Nada mais

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002719-90.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARLINDO SELES (EXECUTADO)

VICTOR HUGO ARRUDA SELES - ME (EXECUTADO)

VICTOR HUGO ARRUDA SELES (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA CERTIDÃO - 05 DIAS Cumprindo o disposto 

no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimação da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, manifeste nos 

autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça. 

ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do 

Código de Processo Civil. Nada mais

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009175-22.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RUBENS INOCENCIO FILHO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA CERTIDÃO - 05 DIAS Cumprindo o disposto 
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no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimação da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, manifeste nos 

autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça. 

ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do 

Código de Processo Civil. Nada mais

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001983-38.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAYENNY CRISTINA DE ALMEIDA GONCALVES (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA CERTIDÃO - 05 DIAS Cumprindo o disposto 

no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimação da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, manifeste nos 

autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça. 

ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do 

Código de Processo Civil. Nada mais

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003017-82.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WELSON ALMEIDA BARRETO (EXECUTADO)

W. B. R. LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

Intima-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo de 

05 (cinco) dias, juntar aos autos a guia da diligência do oficial de justiça 

referente a inserida no ID 13213853, posto que a mesma veio 

desacompanhada da referida guia.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004001-95.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DO CARMO SALES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1004001-95.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO HONDA S/A. 

REQUERIDO: MARIA DO CARMO SALES Vistos. 1. Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão, com pedido Liminar, em que a parte autora pleiteia a 

apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, 

argumentando estar o réu em mora. 2. Compulsando os autos, verifico que 

a cédula de crédito bancário n° 1870229-2 entabulada entre as partes não 

contém a assinatura da requerida, o que inviabiliza a análise do pleito 

liminar. 3. Dessa maneira, faculto ao autor a emenda da inicial para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sane a irregularidade apontada, sob pena de 

indeferimento da inicial (CPC – parágrafo único, art. 321). 4. Intime-se. 5. 

Cumpra-se. ., (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004301-57.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS PETTER DOURADOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1004301-57.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO HONDA S/A. 

REQUERIDO: MARCOS PETTER DOURADOS Vistos. .. 1. Trata-se de Ação 

de Busca e Apreensão, com pedido Liminar, em que a parte autora pleiteia 

a apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, 

argumentando estar o réu em mora. 2. Para a concessão da liminar, por 

disposição legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do 

devedor, ressaltando que a mora decorrerá do simples vencimento do 

prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com 

aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do 

referido aviso seja a do próprio destinatário – (Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 

911/69). 3. No entanto, apesar do autor ter colacionado aos autos a 

Notificação Extrajudicial, verifico que na exordial o autor informou que o 

requerido deixou de efetuar o pagamento da parcela n°07, com 

vencimento em 18/02/2018, entretanto, analisando a planilha de débito 

denoto que a parcela encontra-se paga, embora o devedor tenha sido 

notificado da parcela vencida no dia 18/03/2018, devido a divergência do 

autor no caso em comento não ficara claramente demonstrado a mora do 

requerido. 4. Assim sendo, faculto ao autor a emenda da inicial para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sane a irregularidade apontada, na forma do 

art. 2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, 

art. 321, parágrafo único). 5. Intime-se. 6. Cumpra-se. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005098-33.2018.8.11.0002

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:

RAFAEL DA SILVA SCHMIT (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1 0 0 5 0 9 8 - 3 3 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 2  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: RAFAEL DA 

SILVA SCHMIT Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com 

pedido Liminar, em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo 

descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu 

em mora. 2. Compulsando os autos, verifico que não consta dentre a 

documentação necessária o contrato de financiamento firmado entre as 

partes, o que inviabiliza a análise do pleito liminar. 3. Assim, faculto ao 

autor a emenda da inicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, traga o 

contrato de financiamento, na sua integralidade, sob pena de 

indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). 4. Intime-se. 5. 

Cumpra-se. ., (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005037-75.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR NUNES DA SILVA EIRELI - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO KRINDGES SANTOS OAB - MT16792/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1005037-75.2018.8.11.0002; AUTOR: JOSIMAR NUNES DA SILVA EIRELI - 

ME RÉU: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE 

MT Vistos. 1. Indefiro o pedido de gratuidade de justiça, uma vez que a 

utilização do limite do cheque especial não é determinante para a 

concessão do benefício, principalmente quando se trata de pessoa 

jurídica, devendo comprovar a impossibilidade financeira para arcar com 

tal ônus. 2. Ademais, a jurisprudência tem firmado entendimento que para 

que a pessoa jurídica faça jus ao benefício da gratuidade, deverá 

comprovar sua impossibilidade de arcar com as custas processuais, por 

documentos idôneos, dentre os quais se incluem demonstrativos 

contábeis ou outras provas que demonstrem seu estado de real 

dificuldade econômico-financeira. 3. Nesse sentido: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA 

DE DEMONSTRAÇÃO DA CONDIÇÃO DE NECESSIDADE. PESSOA FÍSICA. 
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BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. A pessoa jurídica não faz jus ao benefício da 

gratuidade da justiça, a não ser em caráter excepcionalíssimo, uma vez 

demonstrada sua impossibilidade de arcar com as custas processuais, 

por documentos idôneos, dentre os quais se incluem demonstrativos 

contábeis ou outras provas que demonstrem seu estado de real 

dificuldade econômico-financeira. 2. É de ser concedido o benefício da 

gratuidade da justiça quando os documentos acostados aos autos levam à 

conclusão de que o postulante não tem condições de satisfazer as custas 

processuais e os honorários advocatícios, a não ser em prejuízo próprio 

ou de sua família. Precedentes da Câmara. Agravo de instrumento a que 

se dá parcial provimento. (Agravo de Instrumento Nº 70059195578, 

Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de 

Lima Moraes, Julgado em 10/04/2014)(TJ-RS, Relator: Voltaire de Lima 

Moraes, Data de Julgamento: 10/04/2014, Décima Nona Câmara Cível)”. 4. 

Assim, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que o autor recolha as 

custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição (artigo 290 

do CPC). 5. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005392-85.2018.8.11.0002

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:

EDER LUIS PORT (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1005392-85.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: EDER LUIS PORT Vistos. 

1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido Liminar, em que a 

parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de 

alienação fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. Compulsando 

os autos, verifico que o autor colacionou a notificação extrajudicial com o 

CEP divergente do indicado no contrato. 3. Apesar de não se exigir que a 

assinatura constante do referido aviso seja do próprio destinatário, tenho 

que não ficou devidamente comprovada a mora do requerido com relação 

ao débito. 4. Dessa maneira, faculto ao autor a emenda da inicial para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, traga o comprovante de recebimento da 

notificação extrajudicial, no endereço informado no contrato, inclusive o 

CEP, na forma do art. 2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, sob pena de 

indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). 5. Intime-se. 6. 

Cumpra-se. ., (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004356-08.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GIOVANI MACIEL FILHO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1 0 0 4 3 5 6 - 0 8 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 2  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: GIOVANI 

MACIEL FILHO Vistos. .. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em 

que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, 

objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. Em 

análise aos documentos colacionados aos autos, verifico que não foram 

juntadas guias e comprovante de pagamento da custas processuais e 

taxas judiciárias, requisitos necessários para análise da inicial. 3. Dessa 

maneira, oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias para sanar a 

irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da distribuição, 

conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. Cumpra-se. 5. Às providências. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004593-42.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO APARECIDO CORREA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1004593-42.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. 

REQUERIDO: ROBERTO APARECIDO CORREA DE ALMEIDA Vistos. .. 1. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em que a parte autora pleiteia a 

apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, 

argumentando estar o réu em mora. 2. Em análise aos documentos 

colacionados aos autos, verifico que não foram juntadas guias e 

comprovante de pagamento da custas processuais e taxas judiciárias, 

requisitos necessários para análise da inicial. 3. Dessa maneira, 

oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias para sanar a 

irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da distribuição, 

conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. Cumpra-se. 5. Às providências. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004601-19.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDMILSON BRUGUINOLI RODRIGUES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1004601-19.2018.8.11.0002 REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

EDMILSON BRUGUINOLI RODRIGUES Vistos. .. 1. Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão, com pedido Liminar, em que a parte autora pleiteia a 

apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, 

argumentando estar o réu em mora. 2. Em análise aos autos, verifico que a 

assinatura do requerido no contrato de financiamento encontra-se ilegível, 

e que o autor não colacionou aos autos o Contrato social, tampouco o 

Termo de cessão de crédito em seu favor, no intuito de demonstrar a 

titularidade do crédito em relação ao requerido, requisitos necessários 

para apreciação do pedido. 3. Dessa maneira, faculto ao autor a emenda 

da inicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, sane as irregularidades 

apontadas, na forma do art. 2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, sob pena de 

indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). 4. Intime-se. 5. 

Cumpra-se. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005310-54.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSA MARIA DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1005310-54.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO HONDA S/A. 

REQUERIDO: ROSA MARIA DA SILVA Vistos. 1. Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão, com pedido Liminar, em que a parte autora pleiteia a 

apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, 

argumentando estar o réu em mora. 2. Compulsando o feito, verifico que a 

assinatura do contrato de financiamento está ilegível, o que inviabiliza a 
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análise do pleito liminar. 3. Verifico ainda que, apesar do autor ter 

colacionado aos autos a Notificação Extrajudicial, constato que esta se 

refere as parcelas com vencimento em 26/09/17 e 26/10/2017, e a dívida 

constante na inicial refere-se a parcela com vencimento em 26/01/18, não 

tendo sido, portanto, o devedor notificado da parcela vencida. 4. Na 

sequência, juntou instrumento de protesto, contudo, sem exaurir os meios 

de notificação pessoal da parcela em atraso, de modo que não ficou 

comprovada a mora do requerido em relação ao débito. 5. Nesse sentido: 

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 

APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL. MORA NÃO CONFIGURADA. INICIAL QUE MENCIONA 

PARCELAS INADIMPLIDAS DE 10.10.2014 a 10.01.2015, E A 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ANTERIOR, REFERENTE A PARCELA 

VENCIDA EM 10.08.2014, JÁ PAGA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. I 

- Há de se observar no caso em exame, que a demanda se baseia no 

inadimplemento das parcelas vencidas desde 10/10/2014 até 10/01/2015, 

conforme demonstrativo de débito de fl. 06. Sucede que a notificação 

extrajudicial anexada na inicial refere-se à parcela vencida em 10.08.2014 

((1ª parcela) doc. de fl. 65), devidamente quitada, conforme se extrai no 

demonstrativo de débito, juntado pelo autor da ação de busca e apreensão 

em sua exordial (fls. 6/7), ou seja, anteriormente ao ajuizamento da 

demanda, ocorrido em 19.01.2015 (fls. 1/7), tanto assim que a exordial não 

faz menção a essas parcelas já pagas. II - Quando a notificação 

extrajudicial se refere a parcela quitada antes do ajuizamento da ação de 

busca e apreensão, ocasiona a impossibilidade de aproveitar a r. 

notificação para propor tal demanda judicial com base nas parcelas 

posteriores ainda pendentes de pagamento, não servindo para constituir o 

devedor em mora. III - Nessa conformidade, demonstrada a existência do 

contrato e o respectivo inadimplemento da ré, contudo, sem a 

comprovação da mora, que é pressuposto de desenvolvimento válido e 

regular do processo, a obstar o regular processamento da lide, 

invariavelmente, exigiria a extinção do processo sem resolver o mérito, 

nos termos do artigo 485, IV e § 3º, do CPC/2015, fato este que justifica a 

cassação da sentença prolatada em primeiro grau, que rescindiu o 

contrato de alienação fiduciária, consolidando em favor do autor (Banco 

PAN) o domínio e posse plena do bem, ora objeto da demanda (automóvel 

Voyage Trendline 1.0, placa NBP-8791). IV. Recurso conhecido e provido. 

(TJ-AM 06013237820158040001 AM 0601323-78.2015.8.04.0001, Relator: 

Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 17/09/2017, Terceira Câmara 

Cível).” 6. Assim, uma vez que para o desenvolvimento válido e regular da 

ação de busca e apreensão, faz-se necessário que o credor demonstre a 

constituição em mora do devedor, faculto ao autor a emenda da inicial para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, sane as irregularidades apontadas, na 

forma do art. 2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, sob pena de indeferimento da 

inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). 7. Intime-se. 8. Cumpra-se. ., 

(Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004081-59.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DALVA BARBOSA ASSIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1004081-59.2018.8.11.0002 REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: DALVA 

BARBOSA ASSIS Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em 

que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, 

objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. Para 

a concessão da liminar, por disposição legal, basta a comprovação da 

mora ou do inadimplemento do devedor, ressaltando que a mora decorrerá 

do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser 

comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se 

exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio 

destinatário – (Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 911/69). 3. Compulsando os 

autos, verifico que o CEP constante da notificação extrajudicial 

(78.130-804), diverge do constante no contrato CEP (78.145-900). 4. 

Embora tenha o autor juntado o protesto para comprovar a mora do réu, 

entendo que não se esgotaram os meios para tentativa de notificação 

extrajudicial no endereço do réu informado no contrato. 5. Nesse sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO DO 

DEVEDOR. AUSÊNCIA. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. INVALIDADE. 1. 

Conquanto válida a notificação por edital do devedor, porquanto 

autorizada pelo art. 2º, parágrafo 2º, do Decreto-lei n. 911/69, não pode 

ser feita sem que antes tenha o credor buscado dar ciência pessoal 

daquele mediante correspondência dirigida ao seu endereço (Lei n. 

9.492/97, art. 15). 2. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STJ - AgRg 

no AREsp: 489524 RS 2014/0059738-1, Relator: Ministro PAULO DE 

TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 10/03/2015, T3 - TERCEIRA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2015). 6. Dessa maneira, faculto 

ao autor a emenda da inicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, traga 

o comprovante de recebimento da notificação extrajudicial, no endereço 

informado no contrato, inclusive o CEP, na forma do art. 2º, §2º, do Dec. 

Lei 911/69, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo 

único). 7. Intime-se. Cumpra-se. 8. Às providências. ., (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004190-44.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENNIALIDE THAYS MOREIRA DE ALMEIDA (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: DEPOSITO DILIGÊNCIAS/05DIAS certifico que em 

cumprimento ao disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora, para que, em 05(cinco) 

dias, providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, a ser 

depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, 

Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 

1º do Código de Processo Civil. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002964-67.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

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:

RAIMUNDO ASSUNCAO E SILVA (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: DEPOSITO DILIGÊNCIAS/05DIAS certifico que em 

cumprimento ao disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora, para que, em 05(cinco) 

dias, providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, a ser 

depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, 

Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 

1º do Código de Processo Civil. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001949-63.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO AUGUSTO PERIN (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA PROVIDENCIAR O PREPARO DA 

CARTA PRECATÓRIA, OU PROVIDENCIAR SUA DISTRIBUIÇÃO
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005734-33.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DIAS DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT0019148A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1005734-33.2017.8.11.0002. REQUERENTE: JOSÉ DIAS DE MOURA 

REQUERIDO: BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A. Vistos. 1. Chamo o 

feito a ordem e torno sem efeito o despacho/sentença laçada 

equivocadamente em movimentação anterior por erro material. 2. Passo a 

proferir a sentença correta. Trata-se de Embargos à Execução interposto 

por José Dias de Moura em face de Banco Itaú BMG Consignados S/A, 

ambos qualificados nos autos. 3. Foi indeferido o pedido de gratuidade de 

justiça, eis que não restou comprovado nos autos os requisitos 

necessários para o seu deferimento, bem como, uma das partes se trata 

de pessoa jurídica. 4. Devidamente intimado para recolher as custas 

processuais, o requerente deixou escoar o prazo sem manifestação (Id. 

14242739) 5. Vieram-me os autos conclusos. É o necessário relatório. 

DECIDO. 6. O pedido de gratuidade de justiça fora indeferido, sendo 

concedido o prazo para o recolhimento das custas processuais. 7. Em 

análise verifico que o requerente devidamente intimado, não praticou o ato 

que lhe incumbia, qual seja, o recolhimento das custas processuais, em 

prejuízo ao regular trâmite processual. 8. Ademais, dispõe a CNGC que, 

não havendo o preparo no prazo de 30 (trinta) dias, o feito será enviado 

ao gabinete para análise acerca do julgamento sem resolução do mérito, 

com arquivamento definitivo pela secretaria (art. 456 da CNGC). 9. Diante 

do exposto, por não promover os atos e diligências que lhe incumbia, 

JULGO EXTINTA a presente demanda, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 485, inciso III do CPC, c/c art. 456 da CNGC. 10. Sem custas 

processuais. 11. Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se os autos com as devidas baixas e anotações de estilo. 12. P. 

I. C. VÁRZEA GRANDE, 19 de julho de 2018. Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005803-31.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CELIO CASSIMIRO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1005803-31.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: CELIO CASSIMIRO DE OLIVEIRA 

Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido Liminar, 

em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, 

objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. Para 

a concessão da liminar, por disposição legal, basta à comprovação da 

mora ou do inadimplemento do devedor, ressaltando que a mora decorrerá 

do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser 

comprovada por carta registrada COM AVISO DE RECEBIMENTO, não se 

exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio 

destinatário – (Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 911/69). 3. No entanto, apesar 

do autor ter colacionado aos autos a Notificação Extrajudicial, verifico que 

esta retornou com o motivo “NÃO PROCURADO”, de modo que não ficou 

devidamente comprovada a mora do requerido com relação ao débito. 4. 

Nesse sentindo: “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - BUSCA E APREENSÃO - 

CONSTITUIÇÃO EM MORA -NOTIFICAÇÃO EXPEDIDA PARA ENDEREÇO 

CONSTANTE DO CONTRATO - RÉU NÃO PROCURADO - INVALIDADE DO 

ATO - RECURSO NÃO PROVIDO. Patente a mora, e tendo a financeira 

cumprido os ditames legais, expedindo notificação para o endereço 

declinado pelo réu no contrato, não pode esta ser considerada válida, vez 

que não recebida. É desnecessária a assinatura de próprio punho do 

devedor no recebimento no aviso, mas a notificação precisa ser recebida. 

In casu, considerando que a notificação não foi recebida após as 

tentativas de entrega, constando a anotação "não procurado", 

inviabilizando-se a pessoal notificação do réu, correta a r. decisão 

a g r a v a d a .  ( T J - S P  2 0 9 8 8 1 1 3 4 2 0 1 8 8 2 6 0 0 0 0  S P 

2098811-34.2018.8.26.0000, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 

12/06/2018, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

12/06/2018)”. 5. Dessa maneira, faculto ao autor a emenda da inicial para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, sane a irregularidade apontada, na 

forma do art. 2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, sob pena de indeferimento da 

inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). 6. Intime-se. 7. Cumpra-se. ., 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007708-08.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO RABELO DE ALMEIDA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

JUCILENE PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

REGINALDO RABELO DE ALMEIDA (EXECUTADO)

 

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. KPMB

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004395-73.2016.8.11.0002

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:

RONIVOM RIBEIRO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1 0 0 4 3 9 5 - 7 3 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 0 2  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: RONIVOM 

RIBEIRO Vistos. .. 1. Trata-se de Ação de Cobrança, promovida por 

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, em face de 

RONIVOM RIBEIRO, ambos devidamente qualificados nos autos, 

pretendendo o recebimento de R$1.165,20 (Um mil, cento e sessenta e 

cinco reais e vinte centavos), acrescidos de correção monetária e juros 

moratórios. 2. Em petição de (Id. 13339491), a parte autora veio aos autos 

requerendo a desistência da ação. 3. Desnecessária a intimação da parte 

requerida, visto que sequer fora citada. 4. Pois bem, diante do exposto, 

para os fins do art. 200, parágrafo único, do CPC, HOMOLOGO a 

desistência e, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 5. 

Recolham-se eventuais mandados expedidos. 6. Custas processuais 

pagas na distribuição, deixo de condenar em honorários por insubsistir 

contenciosidade. 7. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os 

autos. 8. P. I. C. 9. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002547-80.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

D.R. DOS SANTOS - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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KLEBER JOSE MENEZES ALVES OAB - MT0013379A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1002547-80.2018.8.11.0002; AUTOR: D.R. DOS SANTOS - ME RÉU: 

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. Vistos. 1. Indefiro o pedido de 

gratuidade de justiça, uma vez que a alegação de que a empresa encerrou 

suas atividades não é determinante para a concessão do benefício, 

principalmente quando se trata de pessoa jurídica, devendo comprovar a 

impossibilidade financeira para arcar com tal ônus. 2. Ademais, a 

jurisprudência tem firmado entendimento que para que a pessoa jurídica 

faça jus ao benefício da gratuidade, deverá comprovar sua impossibilidade 

de arcar com as custas processuais, por documentos idôneos, dentre os 

quais se incluem demonstrativos contábeis ou outras provas que 

demonstrem seu estado de real dificuldade econômico-financeira. 3. 

Nesse sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. 

PESSOA JURÍDICA. FALÊNCIA ENCERRADA HÁ MAIS DE CINCO ANOS. 

PROVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. SÚMULA/STJ Nº 

481. 1. Agravo de instrumento interposto pela executada contra decisão 

que indeferiu, em executivo fiscal, pedido de assistência judiciária gratuita. 

2. A teor da Súmula/STJ nº 481 "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a 

pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua 

impossibilidade de arcar com os encargos processuais." 3. No caso 

concreto, não restou suficientemente demonstrado pela agravante o 

preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do pleiteado 

benefício da justiça gratuita, pois os autos são jejunos de informações e 

documentos que comprovem inequivocamente a alegada precariedade e 

insuficiência de recursos financeiros. 4. Ao contrário do que ocorre com a 

pessoa física, impõe-se à pessoa jurídica, que tem atividade lucrativa, 

apresentar prova robusta de sua situação econômica, consubstanciada, 

v.g., em balanços ou balancetes da empresa corroborados pela 

declaração de rendimentos apresentada à Receita Federal, não bastando 

a exibição isolada de Certidão de Objeto e Pé de processo falimentar 

encerrado em fevereiro de 2010, ou seja, há mais de cinco anos. 5. 

Agravo de instrumento desprovido. (TRF-3 - AI: 00216254620154030000 

SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY, Data de 

Julgamento: 08/08/2017, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 

Judicial 1 DATA:18/08/2017)” 4. Assim, concedo o prazo de 15 (quinze) 

dias para que o autor recolha as custas processuais, sob pena de 

cancelamento da distribuição (artigo 290 do CPC). 5. Às providências. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005228-23.2018.8.11.0002

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:

ODILSON AMORIM DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT19028/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1005228-23.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: ODILSON AMORIM DA SILVA Vistos. 

.. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido Liminar, em que 

a parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de 

alienação fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. Para a 

concessão da liminar, por disposição legal, basta à comprovação da mora 

ou do inadimplemento do devedor, ressaltando que a mora decorrerá do 

simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada 

por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a 

assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário – 

(Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 911/69). 3. No entanto, apesar do autor ter 

colacionado aos autos a Notificação Extrajudicial, verifico que esta se 

refere à parcela com vencimento em 19/02/18, que conforme a planilha de 

débito encontra-se paga, e a divida constante na inicial refere-se à 

parcela com vencimento em 19/03/18, não tendo sido, portanto, o devedor 

notificado da parcela vencida. 4. Nesse sentido: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIMINAR EM AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO. VEÍCULO OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA 

DOS PRESSUPOSTOS PARA A LIMINAR. PARCELAS OBJETO DA 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PAGAS. RECEBIMENTO DAS PARCELAS 

FORA DE ORDEM. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos da norma de 

regência, a instituição financeira 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. 2. Se a devedora 

foi notificada para o pagamento de prestações que posteriormente foram 

quitadas, estando em aberto parcelas que somente venceram após a 

notificação, não há como considerar válida a notificação que constituiu em 

mora o devedor, porquanto em relação às parcelas ali descritas, não 

subsiste mora. 3. A cobrança e recebimento de parcelas posteriores à 

constituição em mora por protesto extrajudicial evidencia desinteresse na 

rescisão do contrato, razão pela qual se mostra escorreita a decisão de 

indeferimento da liminar com base na ausência dos pressupostos legais 

da medida almejada. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.

(TJ-DF 07094644520178070000 DF 0709464-45.2017.8.07.0000, Relator: 

LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 27/09/2017, 7ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 04/10/2017)”. 5. Dessa maneira, faculto ao 

autor a emenda da inicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, sane a 

irregularidade apontada, na forma do art. 2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, sob 

pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). 6. 

Intime-se. 7. Cumpra-se. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 271362 Nr: 12124-46.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MT - SICREDI SUD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO RONDON GRACIOSO - 

OAB:17259

 Cumprindo ao disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ e Legislação 

vigente, intimo a parte autora para manifestar-se nos autos, no prazo de 

05 (cinco) dias, requerendo o que entender necessário para o 

prosseguimento deste feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 505976 Nr: 16957-97.2017.811.0002

 AÇÃO: Restauração de Autos->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P 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): EMPRESA QUATRO IRMAOS E OUTROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:21.387 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que em 05(cinco) dias, requerer o que entender de direito acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça. Sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada mais. _______Paulo Pedro 

F. dos Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 414681 Nr: 19195-60.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NETO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME, 

EDILZA MARIA NETO, ERYNEU JUNIOR DE CAMPOS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA BORGES LANGE 

ADRIEN - OAB:OAB/MT16437, MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6189

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que em 05(cinco) dias, requerer o que entender de direito acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça. Sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada mais. _______Paulo Pedro 

F. dos Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 415926 Nr: 19863-31.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICIA PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que em 05(cinco) dias, requerer o que entender de direito acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça. Sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada mais. _______Paulo Pedro 

F. dos Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 324814 Nr: 21206-33.2013.811.0002

 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): JOCIMAR DA SILVA SENE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DABERSON MACHADO 

BATISTA - OAB:7495/MT

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que em 05(cinco) dias, requerer o que entender de direito acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça. Sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada mais. _______Paulo Pedro 

F. dos Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 314508 Nr: 10779-74.2013.811.0002

 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 BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENIZE VIEIRA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:14176-A, LUCIANO BOADAID BERTAZZO - OAB:8794-A, 

MARIA LUCÍLIA GOMES - OAB:OAB-MT 5835-A, THIAGO DE SIQUEIRA 

BATISTA MACEDO - OAB:17528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que em 05(cinco) dias, requerer o que entender de direito acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça. Sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada mais. _______Paulo Pedro 

F. dos Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 307119 Nr: 2967-78.2013.811.0002

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDIT. NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMILDO MORAES BARROS

 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:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que em 05(cinco) dias, requerer o que entender de direito acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça. Sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada mais. _______Paulo Pedro 

F. dos Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 274473 Nr: 17443-92.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAIRSON MARQUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:18473-A, MOISÉS BATISTA DE SOUZA - OAB:21442-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que em 05(cinco) dias, requerer o que entender de direito acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça. Sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada mais. _______Paulo Pedro 

F. dos Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 239831 Nr: 1193-18.2010.811.0002

 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 FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIANI DOS SANTOS BORTOLINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT11877A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que em 05(cinco) dias, requerer o que entender de direito acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça. Sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada mais. _______Paulo Pedro 

F. dos Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 6266 Nr: 10801-26.1999.811.0002

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS FREITAS MARTINS, KATHE MARIA 

KOHLHASE MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANGELA DE ALMEIDA 

VITALINO - OAB:12741, SERGIO HARRY MAGALHÃES - OAB:MT/ 4960

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO ANTUNES BARROS - 

OAB:3825/MT

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que em 05(cinco) dias, requerer o que entender de direito acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça. Sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada mais. _______Paulo Pedro 

F. dos Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030631/7/2018 Página 438 de 442



 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 297871 Nr: 18347-78.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OBOÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO PEREIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TED LUIZ ROCHA PONTES - 

OAB:OAB CE 26.581

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO TRAJANO FILHO - 

OAB:7098

 Vistos.

1. Ciente da manifestação de fls. 240/241.

2. Pois bem, diante da justificativa apresentada pelo autor, defiro a dilação 

de prazo, concedo o prazo de 15 dias para que cumpra a determinação 

exarada em fls. 239.

3. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, remetam-se conclusos.

4. Por derradeiro, determino para que a senhora Gestora proceda ao 

cadastramento dos patronos do autor.

5. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 261652 Nr: 795-37.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERA LUCIA LISSONI PAIXÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT-13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON BETTANIN DE 

BARROS - OAB:7901/MT, GRASIELA ELISIANE GANZER - OAB:OAB/MT 

9.899

 Certifico que no movimento "Decisão->Determinação", de 21/06/2018, foi 

disponibilizado no DJE nº 10284, de 28/06/2018 e publicado no dia 

29/06/2018, não constou o nome do patrono da parte Executada, que 

aportou ao feito, em fls. de nº 86, desse modo, remeto a nova intimação 

para que, este, regularize sua representação processual, nos termos do 

art. 76 do Código de Processo Civil, em 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 325993 Nr: 22362-56.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIEU DOS SANTOS FERREIRA ME, ELIEU DOS 

SANTOS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando às partes, para que, querendo, em 05 dias, manifestem 

acerca do retorno destes autos da 2º Instância, sob pena de 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 99176 Nr: 8647-88.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GONZAGA VIEIRA CIA LTDA, JHONNE CLEY 

APARACIDO VIEIRA, EDIVALDO RODRIGUES OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A/MT, PAULO DE ALMEIDA VILELA - OAB:9538

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando às partes, para que, querendo, em 05 dias, sob pena de 

arquivamento, manifestem, acerca do retorno destes autos da 2º 

Instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 66815 Nr: 2723-67.2004.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEDOCIR ANHOLETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO MERCANTIL DE SAO PAULO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO NOBRE CASTELLO - 

OAB:13.574-A, ELIZETE APARECIDA O. SCATIGNA - OAB:68.723

 Cumprindo ao disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ e Legislação 

vigente, intimo a parte autora para manifestar-se nos autos, acerca do 

decurso de prazo para manifestação da parte requerida, em 05 (cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 66815 Nr: 2723-67.2004.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEDOCIR ANHOLETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO MERCANTIL DE SAO PAULO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO NOBRE CASTELLO - 

OAB:13.574-A, ELIZETE APARECIDA O. SCATIGNA - OAB:68.723

 Vistos.

1. Compulsando os autos, verifico que a secretaria não inverteu os pólos 

ativo e passivo na fase de “Cumprimento de Sentença”.

2. Assim sendo, determino a retificação dos pólos na capa do processo e 

torno sem efeito a certidão de decurso de prazo de fl. 224.

3. Depois de cumpridas as determinações supras, intime-se o autor 

conforme despacho de fl. 221, cumprindo-o integralmente.

4. Após, voltem-me os autos conclusos.

5. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 83474 Nr: 5707-87.2005.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIMECOMM DISTRIBUIDORA DE 

MEDICAMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3.127-A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando às partes, para que, querendo, em 05 dias, sob pena de 

arquivamento, manifestem, acerca do retorno destes autos da 2º 

Instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 305679 Nr: 1390-65.2013.811.0002

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLLEY BORGES COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando às partes, para que, querendo, em 05 dias, sob pena de 

arquivamento, manifestem, acerca do retorno destes autos da 2º 

Instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro
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 Cod. Proc.: 317587 Nr: 13950-39.2013.811.0002

 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: CARLOS UMBERTO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGÉLICA ANAI ÂNGULO - 

OAB:19028/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que até a presente data não houve qualquer 

manifestação do autor por parte de seu patrono, intime-se o autor 

pessoalmente para que no prazo de 5 dias se manifeste sobre as 

propostas de acordo que aportaram ao feito em fls. 157/158, sob pena de 

extinção.

2. Postergo a análise do pedido do requerido para a expedição de alvará 

para o momento oportuno.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 239204 Nr: 599-04.2010.811.0002

 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): BERNARTT RODRIGO X MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - 

OAB:11340-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONATHAN W. DA COSTA 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 13.953, LINCON MONTEIRO BENITES - 

OAB:12148/MT

 Com o devido cadastramento do advogado, faço intimação, da parte 

Autora com o para manisfestar nos Autos acerca de 

Decisão/determinação de fls.290.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005804-16.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO CUCKI VESCOVI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1005804-16.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: LEANDRO CUCKI VESCOVI Vistos. 1. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido liminar, 

fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem descrito na 

inicial. 2. Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a 

comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo a 

requerente cumprido este requisito. 3. Com efeito, os documentos 

atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem como a 

inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a requerente sofra 

danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 5. Posto isso, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao depósito da diligência do oficial de justiça, que 

deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação ao art. 3º do 

Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da Especialidade, 

deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando tratar-se de 

feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido pelo 

Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. ., (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004235-77.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES OAB - MG0091045A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PROL INDUSTRIA METALURGICA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON HENRIQUE DE PAULA OAB - MT0007182A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1004235-77.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: PROL INDUSTRIA METALURGICA LTDA Vistos. .. 1. Trata-se 

de Ação de Busca e Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no 

Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem descrito na inicial. 2. Para a 

concessão da liminar, por disposição legal, basta à comprovação da mora 

ou do inadimplemento do devedor, tendo o requerente cumprido este 

requisito. 3. Com efeito, os documentos atrelados à inicial, demonstram a 

relação contratual, bem como a inadimplência. 4. Por outro lado, há receio 

de que a requerente sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu 

desaparecimento, objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 

5. Posto isso, DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a 

expedição do mandado condicionada ao pagamento da diligência do oficial 

de justiça, que deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a 

redação ao art. 3º do Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e 

apreensão, depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada 

pelo autor na inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento 

da integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 

05 (cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Sobre o pedido do requerido que aportou em 

Id. 13409027, verifico na decisão que deferiu a Recuperação Judicial da 

empresa, que o bem objeto desta ação de busca e apreensão, não se 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030631/7/2018 Página 440 de 442



encontra na lista de bens de Máquinas e equipamentos aos quais foram 

declarados à essencialidade. 12. Acerca do pedido do autor de ordem de 

arrombamento, o indefiro, pois este será possível quando restar 

evidenciada a resistência da parte ré em cumprir a ordem constante do 

mandado, em analogia ao artigo 846 do CPC, o que ainda não ocorreu no 

presente feito. Expeça-se o necessário. 13. Intime-se. 14. Cumpra-se. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005684-70.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALLYEDNNE SOUZA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1005684-70.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO GMAC S.A. 

REQUERIDO: ALLYEDNNE SOUZA DOS SANTOS Vistos. 1. Trata-se de 

Ação de Busca e Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no Dec.

-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem descrito na inicial. 2. Para a 

concessão da liminar, por disposição legal, basta a comprovação da mora 

ou do inadimplemento do devedor, tendo a requerente cumprido este 

requisito. 3. Com efeito, os documentos atrelados à inicial, demonstram a 

relação contratual, bem como a inadimplência. 4. Por outro lado, há receio 

de que a requerente sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu 

desaparecimento, objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 

5. Posto isso, DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a 

expedição do mandado condicionada ao depósito da diligência do oficial de 

justiça, que deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação 

ao art. 3º do Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da Especialidade, 

deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando tratar-se de 

feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido pelo 

Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. ., (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito
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