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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Cuiabá

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 025/2018 - DF

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

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

 CONSIDERANDO a decisão proferida pela Presidência do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso no expediente CIA nº 0046445-69.2018.8.11.0000;

 CONSIDERANDO a Portaria nº 953/2018-PRES de 23/07/2018 que dispõe 

sobre a implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico (PJE) nos 

Juízos da 1ª e 2ª Varas de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de 

Cuiabá e demais providências;

 CONSIDERANDO a determinação para capacitação dos usuários internos 

(magistrados, servidores e assessores) das respectivas unidades 

judiciárias no período de 1º a 03 de agosto de 2018 na Escola dos 

Servidores do TJMT;

 RESOLVE:

 Art. 1.º SUSPENDER o expediente externo nas respectivas unidades 

judiciárias (1ª e 2ª Varas de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de 

Cuiabá) no período de 1º a 03 de agosto de 2018;

Art. 2.º PRORROGAR os prazos dos processos em trâmite que porventura 

se iniciarem ou completarem no respectivo período, a fim de serem 

adiados para o primeiro dia útil subsequente.

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

 Encaminhando-se cópia à Presidência e à Corregedoria-Geral da Justiça 

do Tribunal de Justiça deste Estado, à Ordem dos Advogados do Brasil 

(Seccional do Estado de Mato Grosso e Subseção de Cuiabá), Ministério 

Público Estadual, Defensoria Pública Estadual, Polícia Judiciária Civil e 

afixe-se cópia no átrio deste Fórum.

 Publique-se. Cumpra-se.

 Cuiabá, 31 de julho de 2018.

 (assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

Decisão

CIA Nº:

0729597-94.2017.8.11.0041 - (Favor mencionar este número)

 REQUERENTE (S):

CÍCERO BARBOSA MARTINS

ADVOGADO (A):

DRA. ALEXANDRA DE MOURA NOGUEIRA (OAB/MT 6.844)

 Vistos, etc.

Trata-se de expediente formulado por CÍCERO BARBOSA MARTINS cujo 

teor requer autorização para registro de carta de aforamento ante a 

recusa do Cartório do 5º Ofício da Comarca de Cuiabá/MT em proceder 

com o ato.

Pois bem.

 Acerca da delimitação da competência dos juízes de direito e juízes 

diretores do Foro nessa seara, a Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso do Foro 

Extrajudicial preceitua em seu artigo 104:

 “Art. 104. Competirá ao Juiz Diretor do Foro decidir matéria não 

contenciosa referente a Registros Públicos e à Suscitação de Dúvida, 

conforme art. 52, XXXIV, do COJE e Provimento n.º 12/2013-CM.”

 A normativa visa anunciar que no tocante aos serviços notariais e de 

registro, exerce o Diretor do Foro as funções administrativas de 

orientação, fiscalização e disciplinares que envolvam sua Comarca, 

afastando de si o conhecimento e julgamento de matéria jurisdicional.

 Por conseguinte, as ações que versam sobre Registros em análise a um 

caso concreto não refletem decisão de cunho puramente administrativo, 

mas sim processo que exige a atuação jurisdicional, afastando a 

competência da Diretoria do Foro.

 Compulsando o expediente, verifica-se que parte almeja discutir fatos 

concretos, uma vez que o requerente adquiriu um lote de terreno situado 

na zona urbana de Cuiabá/MT, por aforamento perpétuo, conforme Carta 

de Aforamento expedida na data de 28/07/1989. Dessa forma, não se 

trata de mera insubordinação ou eventual falta funcional dentro do poder 

disciplinar por parte do Tabelionato. O caso necessita de determinação 

judicial para que a Serventia recepcione a carta de aforamento como título 

de propriedade.

 Posto isto, considerando que a questão não versa matéria a ser tratada 

pela via administrativa, deve a parte buscar a esfera judicial para 

satisfazer sua pretensão.

Cientifique o requerente por meio de sua advogada via DJE e após 

arquive-se o expediente.

Publique-se.

Cuiabá, 30 de julho de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

CIA Nº: 0720489-07.2018.8.11.0001 - (Favor mencionar este número)

Vistos, etc.

Trata-se de pedido formulado pela servidora MARIANA BURNEIKO 

BARCELOS, Assessor Técnico Jurídico, matrícula n.º 12379, lotada no 

Gabinete da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT no qual requer a 

concessão de 180 (cento e oitenta) dias de usufruto de licença 

maternidade a partir de 30/07/2018.

 Juntou ao requerimento atestado médico.

A Gestão de Recursos Humanos do Fórum da Capital prestou as devidas 

ciências mediante a Informação n.º 070/2018/GRHFC, cujo teor inferiu que 

o pedido da servidora está em consonância ao disposto no artigo 235 da 

Lei Complementar n.º 04/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos da 

Administração Direta das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais 

do Estado de Mato Grosso).

É O RELATÓRIO. DECIDO.

O instituto da licença maternidade é um direito previsto pelo Estatuto dos 

Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das 

Fundações Públicas Estaduais do Estado de Mato Grosso consagrado 

mediante o artigo 235 da Lei Complementar n.º 04/1990, com nova redação 

dada pela Lei Complementar n.º 330/2008 que assim estabelece:

“Art. 235 Será concedida licença à servidora gestante por um período de 

180 (cento e oitenta) dias consecutivos, sem prejuízo da remuneração, 

mediante inspeção médica.

§ 4º Ocorrido o parto, sem que tenha sido requerida a licença poderá esta 

ser concedida mediante apresentação da certidão de nascimento e 

vigorará a partir da data do evento.”

Observo pela documentação acostada pela parte e por meio da 

Informação prestada pela Gestão de Recursos Humanos do presente Foro 

que durante a gestação a servidora não fez uso de sua licença 

maternidade, razão pela qual faz jus ao período integral garantido por lei.

Posto isso, DEFIRO o pedido formulado pela servidora MARIANA 

BURNEIKO BARCELOS, a fim de conceder o usufruto de 180 (cento e 

oitenta) dias com gozo a partir d a data de 30/07/2018.

 Proceda-se com as anotações e comunicações necessárias

Intime-se a requerente via e-mail funcional para conhecimento e após 

decorrido o prazo para eventual recurso, arquive-se o expediente 

observadas as formalidades legais.

Publique-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 30 de julho de 2018.

 (assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

CIA Nº:

0720562-76.2018.8.11.0001 - (Favor mencionar este número)

 ADVOGADO (S):

EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - OAB/MT 5.222

Vistos, etc.

Considerando que o artigo 357 da Consolidação das Normas Gerais da 

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

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

de inscrição do estagiário na Ordem dos Advogados do Brasil para 

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

documentação comprobatória no prazo de 15 (quinze) dias.

 Publique-se.

 Cuiabá, 31 de julho de 2018.

 (assinado digitalmente)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103071/8/2018 Página 4 de 688



EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

Central de Arrecadação

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 729001 Nr: 24977-67.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENA ALVES CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU UNIBANCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSEMERI RONDON GONCALES - 

OAB:9888-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-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.: 1037446 Nr: 40301-58.2015.811.0041

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEVI SIMEI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAMPAI ARQUITETURA E URBANISMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ROBERTO NOGUEIRA PINTO 

- OAB:112821

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICTOR MEIRA BORGES - 

OAB:12033

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

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

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

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

foi condenado nos termos da r. sentença. Fica cientificado de que 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), e efetuar o recolhimento das custas. Após a efetivação 

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

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 810764 Nr: 17260-33.2013.811.0041

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO GUILHERME BARBOSA 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 17.049/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO LUIS GOMES PENNA 

- OAB:9998 MT

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

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

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

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

foi condenado nos termos da r. sentença. Fica cientificado de que 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), e efetuar o recolhimento das custas. Após a efetivação 

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

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 856228 Nr: 58582-33.2013.811.0041

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÃO TADEU ENERGÉTICO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AREVA RENEWABLES BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM KHALIL - 

OAB:6.487/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO GUILHERME DE 

MENDONÇA LOPES - OAB:98.709/SP, RENATO DE PERBOYRE BONILHA 

- OAB:OAB/MT 3844

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

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

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

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

foi condenado nos termos da r. sentença. Fica cientificado de que 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), e efetuar o recolhimento das custas. Após a efetivação 

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

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 946469 Nr: 58312-72.2014.811.0041

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAPUANO FRETAMENTO E TURISMO LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVINO JOSÉ DE MATOS - ME, TRANSDILE 

TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO EMILIO GARCIA DE 

MORAES CHAGAS - OAB:OAB/MT 14.849, JEAN DORNELAS - 

OAB:155388, RODRIGO EDUARDO BATISTA LEITE - OAB:227928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO MOREIRA PEREIRA - 

OAB:9405//MT

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

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

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

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

foi condenado nos termos da r. sentença. Fica cientificado de que 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), e efetuar o recolhimento das custas. Após a efetivação 

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

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 986336 Nr: 16830-13.2015.811.0041

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSON VILELA D' OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JERONIMO VICENTE FARIAS

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

OAB:3.561-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO VICENTE FARIAS - 

OAB:18.801-O/ MT

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

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

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

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

foi condenado nos termos da r. sentença. Fica cientificado de que 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), e efetuar o recolhimento das custas. Após a efetivação 

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

Fórum da Capital.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38545 Nr: 13519-05.2001.811.0041

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COTTONORTH TECELAGEM E CONFECÇÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTERCOM ENGENHARIA EM AUTOM. E SIST. 

IND. LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELICIO ROSA VALARELLI 

JUNIOR - OAB:235 379/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLOVIS FIGUEIREDO 

CARDOSO - OAB:4186-B/MT

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

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

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

R$100,06(cem reais e seis centavos), a que foi condenado nos termos da 

r. sentença. 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), 

e efetuar o recolhimento das custas. Após a efetivação do recolhimento, 

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 883611 Nr: 18989-60.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA NORMELIA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉSSYKA DE SOUZA RONDON - 

OAB:11731-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:109.730/MG

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

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

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

969,66 (novecentos e sessenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 

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

forma separada, sendo R$484,83(quatrocentos e oitenta e quatro reais e 

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

484,83(quatrocentos e oitenta e quatro reais e oitenta e três 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.: 411444 Nr: 1491-87.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TECELAGEM GUELFI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COTTONORTH TECELAGEM E CONFECÇÕES 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA AYALA COSSIO - 

OAB:99992

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ GUILHERME JÚNIOR - 

OAB:2615/MT, ROGERIO R. GUILHERME - OAB:6763

 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$ 

876,52 (oitocentos e setenta e seis reais e cinquenta e dois centavos), a 

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

forma separada, sendo R$408,76 (quatrocentos e oito reais e setenta e 

seis centavos), para recolhimento da guia de custas e 

R$438,26(quatrocentos e trinta e oito reais e vinte e seis centavos), para 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 812139 Nr: 18625-25.2013.811.0041

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO AUTO/RE CIA DE SEGUROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVAN CONSTANTINO DA SILVA

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ADRIANO BOCALAN 

- OAB:9566/MT

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

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

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

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

foi condenado nos termos da r. sentença. Fica cientificado de que 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), e efetuar o recolhimento das custas. Após a efetivação 

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

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 818717 Nr: 25039-39.2013.811.0041

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE SEGURO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RHEBERT LOHAN MATOS MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO HENRIQUE PEREIRA 

CARDOSO - OAB:7.659/MT

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

OAB:12.790-A/MT

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

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

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

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

foi condenado nos termos da r. sentença. Fica cientificado de que 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), e efetuar o recolhimento das custas. Após a efetivação 

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

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 818720 Nr: 25042-91.2013.811.0041

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: R. A. BARCELOS CERIMONIAL(CERIMONIAL RAFAELA 

BARCELOS)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATHAN CARVALHO DE SANTANA, JEAN 

PITER AMERICANO DA SILVA, RENNAN ALBUQURQUE DE MELO, 

LEANDRO ALMEIDA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR CONY CAVALCANTI - 

OAB:5484/MT, MÔNIA FABIANA RODRIGUES CHAVES - OAB:11.122

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

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

foi condenado nos termos da r. sentença. Fica cientificado de que deverá 
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acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

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

Remanescentes), e efetuar o recolhimento das custas. Após a efetivação 

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

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 951773 Nr: 803-52.2015.811.0041

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEICIANE PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVA DIAS LEITE DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAELA SILVA MARCIO - 

OAB:13370

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO JOSE DOS SANTOS - 

OAB:16.263

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

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

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

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

foi condenado nos termos da r. sentença. Fica cientificado de que 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), e efetuar o recolhimento das custas. Após a efetivação 

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

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 951775 Nr: 805-22.2015.811.0041

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEICIANE PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVA DIAS LEITE DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAELA SILVA MARCIO - 

OAB:13370

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO JOSE DOS SANTOS - 

OAB:16.263

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

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

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

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

foi condenado nos termos da r. sentença. Fica cientificado de que 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), e efetuar o recolhimento das custas. Após a efetivação 

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

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 407974 Nr: 151-11.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELMA TEREZINHA VEZARO PINHO

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

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

OAB:12.790-A/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos 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 Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 806450 Nr: 12929-08.2013.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KLEBER JOSE MENEZES ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARCOS BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEBER JOSÉ MENEZES ALVES - 

OAB:13379/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

785,91 (setecentos e oitenta e cinco reais e noventa e um centavos), a 

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

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

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

372,48(trezentos e setenta e dois reais e quarenta e oito 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.: 1023567 Nr: 33689-07.2015.811.0041

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA DA BOA MORTE GOMES RAMOS PEDROSO, 

JOSÉ GOMES, CECÍLIA GOMES PEDROSO PEREIRA, JUSSARA GOMES 

PEDROSO DE OLIVEIRA, ANTONIO GOMES PEDROSO, EDVIRGES GOMES 

DA COSTA, LINDALVA GOMES PEDROSO CECCHIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALMOR ROBERT PEDROSO NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR CONY CAVALCANTI - 

OAB:5484/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO ANTONIO DE LIVEIRA 

- OAB:OAB/MT 9.225

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

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

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

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

foi condenado nos termos da r. sentença. Fica cientificado de que 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), e efetuar o recolhimento das custas. Após a efetivação 

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

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 821316 Nr: 27514-65.2013.811.0041

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESUD - ESCOLA SUPERIOR DE DIREITO DO 

ESTADO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO MOGLIORE - 

OAB:182.107/SP, ALUISIO BEREZOWSKI - OAB:206.324-SP, BETTÂNIA 

MARIA GOMES PEDROSO HARLOS - OAB:6.522/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICK SHARON DOS 

SANTOS - OAB:14.712/MT
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 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

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

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

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

foi condenado nos termos da r. sentença. 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), e efetuar o recolhimento das custas. Após a efetivação 

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

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 834609 Nr: 39924-58.2013.811.0041

 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: ADMAR GONÇALO PEREIRA

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

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE APARECIDA DA 

SILVA - OAB:13211/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 3.127-A

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

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

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

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 Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 828341 Nr: 34193-81.2013.811.0041

 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: HELITON APARECIDO DA SILVA

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

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI 

- OAB: 9.342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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 requerente, 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.: 793478 Nr: 47609-53.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KVDC, ROSANE ELOISE DA SILVA

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

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

11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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$ 

310,26 (trezentos e dez reais e vinte e seis centavos), a que foi 

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

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

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 103,55(cento e três 

reais e cinquenta e cinco 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.: 349256 Nr: 19469-48.2008.811.0041

 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: TARCILA CLEMENTINA DA SILVA

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

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

OAB:11413/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

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

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

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

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.: 776359 Nr: 29664-53.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL BEZERRA SOBRINHO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIBAMAR CUNHA - 

OAB:12.682-A/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

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

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

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

273,83 (duzentos e setenta e três reais e oitenta e três centavos), a que 

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

separada, sendo R$206,71(duzentos e seis reais e setenta e um 
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centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 67,12(sessenta e 

sete reais e doze 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.: 845712 Nr: 49368-18.2013.811.0041

 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: VIVIANA LAURA PRATES

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY ALCANTARA 

BARBIERO - OAB:OAB/MT 11.854

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LIGIA LEITE DOS REIS - 

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

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

VINICIO PORTO DE AQUINO - OAB:14250-A, ROBERTO DOUGLAS DE 

ALMEIDA GONÇALVES - OAB:17574/MT, TANIA BARROS - 

OAB:OAB/SP 327245

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

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

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

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.: 372061 Nr: 8547-11.2009.811.0041

 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: LEIA LOPES DOS SANTOS

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

SEGURO S/A

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

OAB:8.575/MT, RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - OAB:11.882-B, 

WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS LUCCA 

BOLIGON - OAB:12099-B, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

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

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

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

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.: 734196 Nr: 30478-02.2011.811.0041

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS GATTASS PESSOA 

JUNIOR - OAB:12264

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO TOSTES DE 

CASTRO MAIA - OAB:63440/MG, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - 

OAB:9.247/MT

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

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

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

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

foi condenado nos termos da r. sentença. Fica cientificado de que 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), e efetuar o recolhimento das custas. Após a efetivação 

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

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 782878 Nr: 36554-08.2012.811.0041

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BMG S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MACHADO & VIEIRA ADVOGADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILMO GNOATTO - OAB:4941/MT, 

MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS - OAB:56526/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO GILL FERREIRA 

MACHADO - OAB:10725, JOSE VIEIRA JUNIOR - OAB:3696

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

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

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

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

foi condenado nos termos da r. sentença. Fica cientificado de que 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), e efetuar o recolhimento das custas. Após a efetivação 

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

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 248835 Nr: 16235-29.2006.811.0041

 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: MARTHA DA COSTA E FARIA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN WALTER WAHLBRINK - 

OAB:5658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FABIO MIELLI 

CAMARGO - OAB:2.680/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$ 

8.975,71 (oito mil e novecentos e setenta e cinco reais e setenta e um 

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

deverá ser de forma separada, sendo R$4.632,69 (quatro mil e seiscentos 

e trinta e dois reais e sessenta e nove centavos), para recolhimento da 

guia de custas e R$4.313,52(quatro mil e trezentos e treze reais e 

cinquenta e dois 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103071/8/2018 Página 9 de 688



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.: 791190 Nr: 45263-32.2012.811.0041

 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: VALDECI ESTEVOS DA SILVA FELIX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVETH DA LUZ SANTOS PEREIRA 

- OAB:MT-15.171, TATYANNE NEVES BALDUINO - OAB:10.877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-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$ 

876,78 (oitocentos e setenta e seis reais e setenta e oito centavos), a que 

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

separada, sendo R$438,39(quatrocentos e trinta e oito reais e trinta e 

nove centavos), para recolhimento da guia de custas e 

R$438,39(quatrocentos e trinta e oito reais e trinta e nove 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.: 947396 Nr: 58774-29.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS 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: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.: 776209 Nr: 29505-13.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE MOISES MARIANO DE OLIVEIRA

 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

 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$ 

273,83 (duzentos e setenta e três reais e oitenta e três centavos), a que 

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

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

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 67,12(sessenta e 

sete reais e doze 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 Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 806796 Nr: 13280-78.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISEU EDUARDO DALLAGNOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CUIABOM ALIMENTOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ EMIDIO DANTAS JUNIOR - 

OAB:7440/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

729,98 (setecentos e vinte e nove reais e noventa e oito centavos), a que 

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

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

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 316,55(trezentos e 

dezesseis reais e cinquenta e cinco 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.: 271016 Nr: 2852-47.2007.811.0041

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANO CAETANO DE SOUZA, JOSE CARLOS DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODIVALTER ESCOCARD DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO D AMICO MADI - 

OAB:14322-MT, VAGNER DE PAULA QUEIROZ - OAB:5460-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA CRISTINA MORESCHI 

- OAB:6800/MT, SELMA CRISTINA FLORES CATALAN - OAB:4.076/MT, 

SÉRGIO HARRY MAGALHÃES - OAB:4960-MT

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

devidamente INTIMADA à parte impugnada, 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 
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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.: 757480 Nr: 9660-92.2012.811.0041

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: S. CURVO, PROJECO CONTABILIDADE E ASSESSORIA 

LTDA, SILVAN CURVO, EDILZA MARIA DE FREITAS CURVO, LEANDRO 

FREITAS CURVO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELISE F. PRADO E CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO SCHNEIDER - 

OAB:5238/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CUSTODIO DE 

CARVALHO - OAB:9508 MT

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

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

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

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

foi condenado nos termos da r. sentença. Fica cientificado de que 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), e efetuar o recolhimento das custas. Após a efetivação 

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

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 882429 Nr: 18237-88.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONARDO FERREIRA DO BONFIM

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 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$ 

595,06 (quinhentos e noventa e cinco reais e seis centavos), a que foi 

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

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

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 181,63(cento e 

oitenta e um reais e sessenta e três 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 Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 861370 Nr: 2824-35.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANE LOPES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOTUFO ENGENHARIA E CONTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11574/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MEIRE CORREIA DE SANTANA 

DA COSTA MARQUES - OAB:9995/MT

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

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

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

547,67 (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.: 928080 Nr: 48268-91.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIEGO FERREIRA DA SILVA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS 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$ 

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.: 935311 Nr: 52204-27.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADASDS, AELISON SANTOS DA SILVA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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$ 

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.: 934366 Nr: 51627-49.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANE APARECIDA OLIVEIRA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

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

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

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

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.: 716790 Nr: 10838-13.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO GABRIEL MATIRAS

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

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE SEGURO S/A

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

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

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

OAB:7.670/MT

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

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

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

570,37 (quinhentos e setenta reais e trinta 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$ 156,94(cento e 

cinquenta e seis reais e noventa 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.: 898815 Nr: 28926-94.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONIVALDO RODRIGUES CARVALHO

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 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.: 853410 Nr: 56096-75.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANIL SANTOS DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333-MT

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

SILVA - OAB:8.194-A/MT

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

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

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

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.: 1043349 Nr: 43183-90.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO FERNANDES DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 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.: 945183 Nr: 57484-76.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURO RAMOS DE MORAES

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 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.: 947122 Nr: 58645-24.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGNALDO BOMDESPACHO DA SILVA

 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: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

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

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

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

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.: 740732 Nr: 37478-53.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO SIMÃO SOBRINHO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

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

OAB:7.670MT

 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.: 399736 Nr: 32774-65.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: E. D. F. A, VALDINEIA FRANÇA DE ARRUDA

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

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

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

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

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

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

633,33 (seiscentos e trinta e três reais e trinta 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 R$219,90(duzentos 

e dezenove reais e noventa centavos), para fins da guia de taxa e ao 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 846762 Nr: 50351-17.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AILCY MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNCEF - FUNDAÇÃO DOS ECONOMIARIOS 

FEDERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

547,67 (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 Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 399994 Nr: 32859-51.2009.811.0041

 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: EDEMIUZA MADALENA GONÇALVES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO RIBEIRO - OAB:13293/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

338,09 (trezentos e trinta e oito reais e nove centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 
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separada, sendo R$191,96 (cento e noventa e um reais e noventa e um 

reais e noventa e seis centavos), para recolhimento da guia de custas e 

R$131,38(cento e trinta e um reais e trinta e oito centavos), para fins da 

guia de taxa e ao Cartório não oficializado o valor correspondente a R$ 

14,75 (quatorze reais e setenta e cinco centavos) que deverá ser 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 847726 Nr: 51194-79.2013.811.0041

 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: EDNA TEREZINHA GOMES HAYASHIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNCEF FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS 

FEDERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

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.: 798378 Nr: 4765-54.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARANI MOREIRA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMANUELLE M. CUIABANO - 

OAB:13.860

 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$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 Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 785002 Nr: 38838-86.2012.811.0041

 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: MAURO MAX ARRUDA ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DE MOTORISTAS DE TÁXI 

COOPER 21, HÉRCIO RODRIGUES DA ÁVILA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO MAX ARRUDA ABREU - 

OAB:OAB/MT 4.605

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

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.: 255254 Nr: 19592-17.2006.811.0041

 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: JANE DE MORAES BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA TIRAPELLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉSAR GILIOLI - OAB:6696/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO GABRIEL SILVA 

TIRAPELLE - OAB:10455/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.: 255254 Nr: 19592-17.2006.811.0041

 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: JANE DE MORAES BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA TIRAPELLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉSAR GILIOLI - OAB:6696/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO GABRIEL SILVA 

TIRAPELLE - OAB:10455/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$ 

571,69 (quinhentos e setenta e um reais e sessenta e nove 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$158,26(cento e cinquenta e oito reais e vinte e seis centavos), para fins 

da guia de taxa e ao Cartório não oficializado o valor correspondente a R$ 

29,50 (vinte e nove reais e cinquenta centavos) que deverá ser 
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depositado em nome de Marilu Cuiabano Malheiros Banco d Brasil, Agência 

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

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 753769 Nr: 5711-60.2012.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORLANDO BELATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPREENDIMENTOS CUIABÁ DE IMÓVEIS 

LTDA, HERMELINDO ALVES NETO, EDUARDO SANTOS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO PEDRO REIS - 

OAB:1641/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

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 Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 778532 Nr: 31936-20.2012.811.0041

 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: PICO DO AMOR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATAMIL PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA 

FIGUEIREDO - OAB:13196/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

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 Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 341017 Nr: 11216-71.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COLEGIO SALESIANO DOM BOSCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON CESAR DE AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAREN NEVES DA SILVA - 

OAB:11909/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

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.: 832823 Nr: 38387-27.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIZETH SANTOS VILELA, SIDNEY BENEDITO NUNES 

JUNIOR, ORIVALDO AMÂNCIO NUNES NETO, SANDRA REGINA GOMES 

CABECIONE, SCN, SCN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE SEGUROS S/A, ODIR LUIZ ZULIAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA SCHWARZ DE MELLO - 

OAB:6748/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013-A/MT

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

devidamente INTIMADA à parte requerida MAPFRE SEGUROS S/A, para 

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

processuais no importe de R$ 1.432,66 (um mil e quatrocentos e trinta e 

dois reais e sessenta e seis centavos), a que foi condenado nos termos 

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

R$716,33(setecentos e dezesseis reais e trinta e três centavos), para 

recolhimento da guia de custas e R$ 716,33(setecentos e dezesseis reais 

e trinta e três 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.: 863095 Nr: 4104-41.2014.811.0041

 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: FÁBIO DA COSTA SILVA

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

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ADRIANO BOCALAN - 

OAB:9566/MT, PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI DIAS - OAB:9392

 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 
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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.: 924625 Nr: 46248-30.2014.811.0041

 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: JOÃO CARLOS PEREIRA DA SILVA

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY ALCANTARA 

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

11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

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

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

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

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.: 399997 Nr: 32860-36.2009.811.0041

 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: FRANCINALDO OLIVEIRA COSTA

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

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KHÉSIA ADRIANA CAMARÇO 

THIMMIG - OAB:10.334 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-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$ 

665,20 (seiscentos e sessenta e cinco reais e vinte 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$251,77(duzentos 

e cinquenta e um reais e setenta e sete 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.: 362776 Nr: 32244-95.2008.811.0041

 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: MARIA JULIA DE SOUZA

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

SEGURO S/A

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

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS LUCCA 

BOLIGON - OAB:12099-B, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

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

devidamente INTIMADA à parte executada, 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.: 715084 Nr: 9311-26.2011.811.0041

 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: RENAN MOLINA JAYME

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

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE SEGURO S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSMAR DA SILVA MONTEIRO 

JUNIOR - OAB:7.670/MT

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

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

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

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.: 390121 Nr: 25535-10.2009.811.0041

 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: RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA

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

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE SEGURO S/A

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

OAB:8.575/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSMAR DA SILVA MONTEIRO 

JUNIOR - OAB:7.670/MT

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

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

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

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.: 397951 Nr: 31474-68.2009.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARDOSO NASCIMENTO

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

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

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

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

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

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

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

584,54 (quinhentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e quatro 

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

deverá ser de forma separada, sendo R$383,93 (trezentos e oitenta e três 

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

R$171,11(cento e setenta e um reais e onze 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.: 759164 Nr: 11450-14.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO DE CASTRO FREITAS

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

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

OAB:12.790-A/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos 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 Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 778488 Nr: 31892-98.2012.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADEIREIRA PICO DO AMOR LTDA, RENÉ VERGILIO 

VENDRAMIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA 

FIGUEIREDO - OAB:13196/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

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.: 996337 Nr: 21775-43.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS OTAVIO FERREIRA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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$ 

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.: 1068688 Nr: 54836-89.2015.811.0041

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: JOSÉ INÁCIO DA SILVA FILHO

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

SEGURO DPVAT S.A

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

- OAB:6.945/MT

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

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

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

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

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

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.: 1009869 Nr: 27517-49.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: IVANDERSON SANTOS DE OLIVEIRA

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

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

- OAB:6.945/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

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

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

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

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.: 1024099 Nr: 33926-41.2015.811.0041

 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: JUCILEI DE ALMEIDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA PAMELLA AMARAL 

MARQUETTI SOUZA - OAB:16.473

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CEZAR 

ZANDONADI - OAB:5736 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$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.: 982994 Nr: 15386-42.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ GALDINO SOARES

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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$ 

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.: 1058024 Nr: 50062-16.2015.811.0041

 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: BIANCA AUXILIADORA SEMPIO SILVA

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DO C. COSTA 

MARQUES - OAB:18047

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

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

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

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

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.: 960092 Nr: 4846-32.2015.811.0041

 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: SILVIO FREITAS PEREIRA

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO GUILHERME BARBOSA 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 17.049/O, VICTOR VIDOTTI - 

OAB:OAB/MT 11.439

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

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.: 966393 Nr: 7558-92.2015.811.0041

 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: NEEMIAS BATISTA DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

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

OAB:19.124/O OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9.494 OAB/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.: 980628 Nr: 14376-60.2015.811.0041

 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: DEJAMAS FERNANDES DA SILVA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

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

SILVA - OAB:8.194-A/MT

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

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

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

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.: 1159626 Nr: 35788-13.2016.811.0041

 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: RONALDO ALVES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

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

SILVA - OAB:8.814-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.: 1131631 Nr: 23701-25.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALVARO MARCOS DE ALENCAR

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:OAB/MT 9.333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 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.: 992438 Nr: 19625-89.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO LUIZ MARTINS

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

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

OAB: 16.113-O/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

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

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

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

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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103071/8/2018 Página 19 de 688



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.: 1075514 Nr: 57745-07.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INGRID MACHADO KUMAKURA

 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: 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$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.: 992447 Nr: 19633-66.2015.811.0041

 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: SEBASTIAO PINTO 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 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$ 

595,61 (quinhentos e noventa e cinco reais e sessenta e um centavos), a 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 182,18(cento e 

oitenta e dois reais e dezoito 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.: 1136581 Nr: 25855-16.2016.811.0041

 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: FELIPE PEREIRA FERREIRA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 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.: 959212 Nr: 4467-91.2015.811.0041

 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: DCSS, SUZENILDA ALVES DA SILVA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB: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 Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1099659 Nr: 10440-90.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ DECIO A FILHO CIA LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CECÍLIA MARIA DE ARAÚJO BORGES, BANCO 

ITAU S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ABADIA AGUIAR - 

OAB:OAB 2.906/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON ADORNO TORNAVOI 

- OAB:4729-A/MT

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

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

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

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

foi condenado nos termos da r. sentença. 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), e efetuar o recolhimento das custas. Após a efetivação 

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

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 1123164 Nr: 20105-33.2016.811.0041

 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: GASPAR DOS REIS DORNELA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB/MT 8.184-A - OAB:

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

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

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

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.: 885829 Nr: 20407-33.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DONIZETE ROSA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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$ 

569,62 (quinhentos e sessenta e nove reais e sessenta e dois 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$ 156,19(cento e 

cinquenta e seis reais e dezenove 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 Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 925040 Nr: 46514-17.2014.811.0041

 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: WALBER SANTOS PIO CODEÇO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA SANTINA RAYMUNDO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTYNY LAYANA GONÇALVES 

DE ALMEIDA - OAB:16279, JOSÉ EDUARDO DE O. FIGUEIREDO - 

OAB:13.196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

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 Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 891829 Nr: 24442-36.2014.811.0041

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS GRAÇAS TAVARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS FIALHO VELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIZETE FATIMA REGINATO 

BAGATELLI - OAB:16.412

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Gustavo siqueira 

Lobato - OAB:3623, NILCE MACEDO - OAB:2552-A/MT

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

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

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

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

foi condenado nos termos da r. sentença. Fica cientificado de que 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), e efetuar o recolhimento das custas. Após a efetivação 

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

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1080482 Nr: 1767-11.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICTOR HUGO MANENTI SILVA

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

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: QUÉREN-HAPUQUE ALBERNAZ 

MARQUES - OAB:19614/O

 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$ 

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.: 1029511 Nr: 36574-91.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO DE MENEZES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO FERREIRA BLANCO - 

OAB:18713

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

OAB:12.903/MT, RENATO CAHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:MT 

8.184-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 
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devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

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

554,71 (quinhentos e cinquenta e quatro reais e setenta e um centavos), a 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 141,28(cento e 

quarenta e um reais e vinte e oito 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.: 868581 Nr: 8409-68.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEBORA SANTOS PEREIRA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 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.: 1041758 Nr: 42428-66.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO RODRIGUES DE OLIVEIRA

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: QUÉREN-HAPUQUE ALBERNAZ 

MARQUES - OAB:19614/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-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.: 921120 Nr: 44092-69.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO JUNIOR DOS SANTOS

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-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.: 810947 Nr: 17440-49.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONARDO COSTA MONTEIRO

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

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

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 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.: 842246 Nr: 46347-34.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSINEI DA SILVA BRANDÃO

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 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. 
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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.: 898804 Nr: 28915-65.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ROGERIO LIMA 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: 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.: 492368 Nr: 33037-29.2011.811.0041

 AÇÃO: Impugnação ao Pedido de Assistência Litisconsorcial ou 

Simples->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÉDICOS ASSOCIADOS S/ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL ANGELO KABBAD, HELGA DE PAULA 

SANTOS KABBAD, A. S. K.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B, LUCIANO DE SALES - OAB:5911/MT, PATRICIA ELISA 

VIEIRA DE BRITO - OAB:10304/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIGUEL ANGELO KABBAD - 

OAB:5717/MT

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

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

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

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

foi condenado nos termos da r. sentença. Fica cientificado de que 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), e efetuar o recolhimento das custas. Após a efetivação 

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

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 812434 Nr: 18926-69.2013.811.0041

 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: FELIPE BORGES DE CARVALHO

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME ABRAÃO SIMÃO DE 

ALMEIDA - OAB:14.535

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6.197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT

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

devidamente INTIMADA à parte 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.: 1032840 Nr: 38020-32.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA FIUZA

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

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

SILVA - OAB:9.457/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 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.: 1090847 Nr: 6487-21.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO RAMOS DE FIGUEIREDO FILHO

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGNO JOSE DA SILVA - 

OAB:19135, NIWMAR SERPA - OAB:19703

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12333-MT

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

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

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

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 Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1024850 Nr: 34227-85.2015.811.0041

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONJUNTO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MIGUEL SUTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEVINA ANTONIA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

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

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

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

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

foi condenado nos termos da r. sentença. Fica cientificado de que 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), e efetuar o recolhimento das custas. Após a efetivação 

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

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 853712 Nr: 56352-18.2013.811.0041

 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: FLAVIO GOMES OTTA

 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 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$ 

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.: 835115 Nr: 40321-20.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO LAURINDO PINHEIRO

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY ALCANTARA 

BARBIERO - OAB:OAB/MT 11.854, LUCIANO GUILHERME BARBOSA 

DOS SANTOS - OAB:OAB 17.049/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

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

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

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

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 Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1052895 Nr: 47804-33.2015.811.0041

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA MARCOS DE ABREU, OSANA ALVES 

DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS DUARTE DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE DE MELLO 

CERQUEIRA MAZZER - OAB:19676/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

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

foi condenado nos termos da r. sentença. Fica cientificado de que 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), e efetuar o recolhimento das custas. Após a efetivação 

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

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 940056 Nr: 54591-15.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO OLIVEIRA DE SOUZA

 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: 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$ 

273,83 (duzentos e setenta e três reais e oitenta e três centavos), a que 

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

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

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 67,12(sessenta e 

sete reais e doze 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.: 920174 Nr: 43552-21.2014.811.0041

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTES SATÉLITE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. P. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO, 

ASSESSORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA CALVOSO 

CARVALHO DE MENDONÇA - OAB: 6173/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO TADEU MONTEIRO 

BASTOS - OAB:3853/MT

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

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

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

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

foi condenado nos termos da r. sentença. Fica cientificado de que deverá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 
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PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), e efetuar o recolhimento das custas. Após a efetivação 

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

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 841058 Nr: 45374-79.2013.811.0041

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOUISE DE MORAES GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENAN VUOLO EUBANK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WOLNEY CEZA MESQUITA 

TOLEDO - OAB:7260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN MARCELE BARBOSA 

GUEDES - OAB:14.344/MT

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

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

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

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

foi condenado nos termos da r. sentença. Fica cientificado de que 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), e efetuar o recolhimento das custas. Após a efetivação 

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

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 867773 Nr: 7745-37.2014.811.0041

 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 LUIS ZORZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA 

IMOBILIÁRIA CUIABÁ I SPE LTDA, RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS 

S/A, BST PRIME IMOBILIÁRIA, FRANCISCO ELIO JACINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA ELISA NETZ DO AMARAL - 

OAB:10566/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FELICIO GARCIA 

NETO - OAB:OAB/MT 11.443, MARCELO FELICIO GARCIA - 

OAB:7.297/MT, RICARDO ZANATA - OAB:8.360

 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$ 

1.490,48 (um mil e quatrocentos e noventa reais e quarenta e oito 

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

deverá ser de forma separada, sendo R$745,24(setecentos e quarenta e 

cinco reais e vinte e quatro centavos), para recolhimento da guia de 

custas e R$ 745,24(setecentos e quarenta e cinco 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.: 913935 Nr: 39445-31.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIA MARIA TEIXEIRA DA SILVA

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

SEGURO S/A

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

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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$ 

584,15 (quinhentos e oitenta e quatro reais e quinze 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$ 170,72(cento e 

setenta reais e setenta e dois 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 Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 929356 Nr: 48919-26.2014.811.0041

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SISTEMA FACIL INCORPORADORA IMOBILIARIA 

CUIABÁ II SPE LTDA, RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO MIGUEL DE OLIVEIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO JOAO ZANATA - 

OAB:8.360-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARINA PETRELLI CORREA 

ALMEIDA - OAB:18.050, GUILHERME ARGUELHO MOURA - OAB:18.520, 

JUTUIRAN JOSE TRAJANO MOURA - OAB:2097/MT, WAGNER 

ARGUELHO MOURA - OAB:9689

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

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

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

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

foi condenado nos termos da r. sentença. Fica cientificado de que 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), e efetuar o recolhimento das custas. Após a efetivação 

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

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 983677 Nr: 15663-58.2015.811.0041

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACIR BATISTA PARIZOTTO, BERENICE CAUTON 

CARDOSO PARIZOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONIQUE PINHO MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIEL ALVES DE SOUSA - 

OAB:7397/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FERNANDO PADULA 

- OAB:261.573/SP

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

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

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

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

foi condenado nos termos da r. sentença. Fica cientificado de que 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), e efetuar o recolhimento das custas. Após a efetivação 

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

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 928864 Nr: 48643-92.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS 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 
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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.: 863634 Nr: 4529-68.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLORENCIO SEBASTIÃO DA SILVA

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

SEGURO S/A

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

11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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.: 1008864 Nr: 27029-94.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURO CESAR DE ARRUDA JOSETTI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS 

- OAB:OAB/MT 15.383

 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$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.: 934364 Nr: 51625-79.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSUELINA MARTINS DE SIQUEIRA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

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

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

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

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.: 914761 Nr: 40007-40.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO DA SILVA RODRIGUES

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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$ 

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.: 1025242 Nr: 34427-92.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAMARIS DA SILVA SOARES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE JOSÉ NOGA - 

OAB:3830/MT, MAURYANNE ARRUDA - OAB:14.853/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A

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

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

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

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

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

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1050424 Nr: 46609-13.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDEMAR DIVINO SOARES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A, STELLA PAULA 

PARREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA LOPES SANDIM - 

OAB:4428/MT, ESTÁGIO SUPERVISIONADO UNIC UNIJURIS - 

OAB:UNIC/PANTANAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A

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

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

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

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.: 807972 Nr: 14432-64.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATANAEL ROZA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333-MT

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

SILVA - OAB:8.194-A/MT

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

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

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

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.: 942402 Nr: 55985-57.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANESSA DA COSTA AMORIM

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333-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$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 Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1097349 Nr: 9417-12.2016.811.0041

 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: DORAMI ALVES DE ROMA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 6286

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

685,64 (seiscentos e oitenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), 

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

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

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

272,21(duzentos e setenta e dois reais e vinte 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.

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 74715 Nr: 12965-70.2001.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HSBC BAMERINDUS S/A, JUCILENE APARECIDA 

DA SILVA E COELHO DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. A. CHRISTONI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM FABIO MIELLI 

CAMARGO - OAB:2.680/MT, JUCILENE APARECIDA DA SILVA E 

COELHO SOUSA - OAB:3686/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990/MT

 Impulsionando os autos, tendo em vista a ausência da intimação do 
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Administrador Judicial na figura de seu representante, uma vez que até a 

presente data não estava devidamente cadastrado, no tocante à 

decisão/despacho proferido dia 09/07/2018 promovo sua republicação 

para tal fim: "Visto.

Tendo em vista, a nomeação da Administradora Judicial (RJ 

CONSULTORIA, PERÍCIA E ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA), nos autos 

principais, determino a intimação da mesma, para que manifeste, no prazo 

de 05 dias úteis, acerca do crédito do habilitante.

Intimem-se. Cumpra-se.".

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1272659 Nr: 28510-24.2017.811.0041

 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: SATURNINO FERNANDES FILHO

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

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

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA ELISA NETZ DO AMARAL 

- OAB:10566/MT, Homero Lima Neto - OAB:23064/O, JULIANA 

MACHADO RIBEIRO - OAB:15581/MT

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

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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1191675 Nr: 1956-52.2017.811.0041

 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: PERGENTINO BASILIO DOS SANTOS

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

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DE MENEZES - 

OAB:6943/MT

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

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

OAB:11990/OAB-MT

 Impulsionando o feito, intimo o administrador judicial para se manifestar 

nos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1285916 Nr: 3536-83.2018.811.0041

 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: JOSE NILSON DA SILVA, DUX ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL MATO GROSSO LTDA. - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO TOTAL ENGENHARIA LTDA EPP

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

OAB:3611-B/MT, ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - 

OAB:11.876-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

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

OAB:14485/MT

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

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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1126909 Nr: 21703-22.2016.811.0041

 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: ALEX SANDRO DE OLIVEIRA MENDES, CARLOS 

HENRIQUE RACHID 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 MÁRIO VIEIRA 

NETO - OAB:OAB/MT 15948, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - 

OAB:14485/MT

 Impulsionando o feito, initmo o administrador judicial para se manifestar 

nos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1270403 Nr: 27783-65.2017.811.0041

 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: FABIO RIBEIRO CORREIA, RAFAEL HENRIQUE 

TAVARES TAMBELINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLHETE RESTAURANTE EIRELI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - 

OAB:15.488/MT, RAFAEL HENRIQUE TAVARES TAMBELINI - 

OAB:OAB/SP 300994

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MÁRIO VIEIRA 

NETO - OAB:OAB/MT 15948, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - 

OAB:14485/MT

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

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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1209983 Nr: 8414-85.2017.811.0041

 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: ALZENI DO NASCIMENTO GONÇALVES, ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA MARQUES 

ANDRADE - OAB:17098, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6565/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9.925-B

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

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se manifestar 

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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1287145 Nr: 3991-48.2018.811.0041

 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: JAICILIO ALVES DE SOUZA, 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:, MOSAR FRATARI TAVARES - OAB:3229-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

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

OAB:14485/MT

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

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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1031324 Nr: 37395-95.2015.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA CAROLINA LIMA FERREIRA, ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA MARIA LACERDA 
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PLAVIAK - OAB:6.893/MT, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6.565/MT

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

 Impulsionando o feito, intimo o administrador judicial para se manifestar 

nos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1305915 Nr: 9885-05.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ AMILTON DA SILVA LEITE, ZAPAZ CONSULTING 

AUDITORIA LTDA

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

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES 

- OAB:19.032/MT

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

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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 766263 Nr: 19010-07.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUPERMERCADO MODELO LTDA, RONIMÁRCIO NAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA TRESE CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 4635, RONIMÁRCIO NAVES - OAB:6.228/MT

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

OAB:15.596, FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS - OAB:6745/MT

 Impulsionando o feito, reitero a intimação do Administrador Judicial para 

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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1293462 Nr: 5993-88.2018.811.0041

 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: NELSON TIRLONE, TRUST SERVIÇOS 

ADMINISTRATIVOS - EIRELL

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

COMERCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO F. LEAL LAWALL - 

OAB:7701, KLEBER BISSOLATTI - OAB:211.495/SP

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

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

EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - OAB:5.222 MT

 Certifico que, conquanto devidamente intimada, a parte requerida 

quedou-se inerte. Assim, impulsionando os presentes autos, procedo à 

intimação do Administrador Judicial para que se manifeste, no prazo de 

05(cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1298755 Nr: 8107-97.2018.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

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

TRANSPORTES LTDA, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA, M. R. 

TRANSPORTADORA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

SILVA - OAB:6.565-MT, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - 

OAB:7.680/MT, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - OAB:7680/MT, 

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

JUNIOR - OAB:5.222 MT, EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - OAB:5222/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA 

- OAB:6.369 - MT

 Impulsionando o feito, reitero a intimação do Administrador Judicial para 

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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 846453 Nr: 50067-09.2013.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASSIO MANOEL FERREIRA GOMES, ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

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

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

SILVA - OAB:6.565/MT, RODRIGO REIS COLOMBO - OAB:12868/MT

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

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

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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 890456 Nr: 23530-39.2014.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA DA SILVA ALMEIDA, ANTONIO LUIZ FERREIRA 

DA SILVA

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

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

SILVA - OAB:6565/MT, DANIEL SILVA SOUTO - OAB:14019

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

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

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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 723268 Nr: 18852-83.2011.811.0041

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERVIDIESEL COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS 

LTDA., BRADIESEL AUTO PARTS LTDA, BRASILIA MAXDIESEL AUTO 

MECÂNICA LTDA EPP, MILTON VIZINI CORREA JUNIOR, VARZEA DIESEL 

DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA, EX LEGE ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL LTDA. - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

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

MIRANDA - OAB:9.779/MT, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - 

OAB:7680 MT, EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - OAB:5.222 MT, 

EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - OAB:5222/MT, MILTON VIZINI CORREA 

JUNIOR - OAB:3076-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionando o presente feito, intimo os interessados Banco do Brasil, 

Banco Safra, Banco Itaú e Caixa Econômica Federal no prazo comum de 

05 (cinco) dias se manifestarem acerca das fls. 5.752/5.762, oportunidade 

em que os credores Banco Safra e Caixa Econômica Federal deverão 

indicar os dados bancários para liberação dos valores.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1308532 Nr: 10506-02.2018.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DROGARIA DROGA CHICK LTDA, BRUNO CARVALHO 

DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CARVALHO DE SOUZA - 

OAB:MT 19.198, IVO MARCELO SPINOLA - OAB:13731/MT, IVO 
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MARCELO SPINOLA DA ROSA - OAB:13731/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se manifestar 

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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1148507 Nr: 30990-09.2016.811.0041

 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: CÍCERO CÂNDIDO, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO, 

ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA

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

OAB:684-COREC, VANIA REGINA MELO FORT - OAB:4378

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

OAB:14606/MT, SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - 

OAB:7.187/MT

 Impulsionando o feito, intimo o administrador judicial para se manifestar 

nos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 847490 Nr: 50992-05.2013.811.0041

 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: GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A, GRUPAL CORRETORA 

DE MERCADORIAS LTDA, FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO, 

ITAHUM COMÉRCIO TRANSPORTE E EXPORTAÇÃO LTDA, EMPRESA 

MATOGROSSENSE DE AGRONEGÓCIOS LTDA, PADRÃO 

AGROINDUSTRIAL LTDA, CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO - OAB:7348/MT, OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JR. - 

OAB:7683, THAÍSA GIMENES BRANCO - OAB:282.727 SP, VAGNER 

SOARES SULAS - OAB:8455/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento a decisão de fls.13548/13552 (item 6), intimo o 

Administrador Judicial para, em 05(cinco) dias, se manifestar sobre os 

declaratorio de fls. 12540/12548.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 974259 Nr: 11298-58.2015.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSILDA HELENA DA SILVA, IDSZ, CARLOS HENRIQUE 

RACHID DE ANDRADE, MICHELL JOSÉ GIRALDES PORTELA, ROSILDA 

HELENA DA SILVA, EDSZ

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE RACHID DE 

ANDRADE - OAB:, MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - OAB:10081/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

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

OAB:14485/MT

 Certifico que, conquanto devidamente intimada, o autor quedou-se inerte. 

Assim, impulsionando os presentes autos, procedo à intimação da 

recuperanda e o Administrador Judicial para que se manifeste nos 

presentes autos no prazo de 15(quinze)dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1259872 Nr: 24352-23.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ COSTA

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

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

BRASIL S/A

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

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

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

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

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

THIAGO TAGLIAFERRO LOPES - OAB:208972/SP

 Impulsionando o feito, reitero a intimação do administrador judicial para se 

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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1112343 Nr: 15654-62.2016.811.0041

 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: ENGETOWER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, 

ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO RICARDO RALO LIBERATO DA SILVA, 

REYNALDO CASTRIOTA DE MELLO, BIPAR INVESTIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES S/A, BIMETAL INDÚSTRIA METALURGICA LTDA, MAVI 

ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA , BIPAR ENERGIA S. A.

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

SILVA - OAB:6.565/MT, GISELE CARVALHO CAIRE RAMOS - 

OAB:117.131/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELE CARVALHO CAIRE 

RAMOS - OAB:117.131/MG, RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA - 

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

 Impulsionando os autos, reitero a intimação do administrador judicial para 

se manifestar nos autos do prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1298761 Nr: 8110-52.2018.811.0041

 AÇÃO: Impugnação ao Cumprimento de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

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

TRANSPORTES LTDA, M. R. TRANSPORTADORA LTDA - ME

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

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

OAB:7680/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:236.655/SP

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

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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1299321 Nr: 8268-10.2018.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

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

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

TRANSPORTADORA LTDA - ME

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

ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA - SICOOB CREDISUL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

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

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

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

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

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

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

OAB:OAB/MS 9.708-A

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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103071/8/2018 Página 30 de 688



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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-112 RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO

Processo Número: 1023112-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMF CAFETERIA LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANOEL GOMES DE SOUSA OAB - MT0018303A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo Eletrônico nº: 1023112-45.2018.8.11.0041 Vistos. Vistos. 

Considerando que o objeto da presente ação é de natureza cível e, 

considerando ainda que este juízo é competente para processar e julgar 

apenas feitos relacionados à recuperação judicial e falência, declino a 

competência e, em consequência, determino a redistribuição do feito a 

uma das Varas Cíveis desta Comarca, com as baixas e anotações 

necessárias. Remetam-se os autos à redistribuição, nos termos da 

Resolução n. 11/2017/TP, publicada no DJe n. 10.140, de 16/11/2017. 

Cumpra-se. Às providências. Cuiabá, 30 de julho de 2018. Claudio Roberto 

Zeni Guimarães Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1022410-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON ALVES DAMACENO (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Jorge Antonio Krizizanowski OAB - MT0015618A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGRUPAR S/A PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS (IMPUGNADO)

TECNOVIA S/A ARMAZENS GERAIS (IMPUGNADO)

EQUIMAF S/A EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FERRAMENTAS 

(IMPUGNADO)

LUMIRAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A (IMPUGNADO)

TOTAL COMERCIO E REPRESENTACAO S/A (IMPUGNADO)

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (IMPUGNADO)

DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A 

(IMPUGNADO)

ACQUAVIX AMBIENTAL ENGENHARIA LTDA (IMPUGNADO)

VENTURA S/A PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT0015948A (ADVOGADO)

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT0016289S 

(ADVOGADO)

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

Outros Interessados:

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR 

JUDICIAL)

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348/O-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo Eletrônico nº: 1022410-02.2018.8.11.0041 Vistos. Cuida-se de 

impugnação de crédito formulada por Milton Alves Damaceno, objetivando 

a retificação do valor do seu crédito constante na lista de credores da 

recuperação judicial da empresaLumen Consultoria, Construções e 

Comercio Ltda e outros. Nos termos do art. 13º da LRF, a petição inicial de 

impugnação de crédito deve ser instruída com os documentos 

comprobatórios do crédito impugnado. No presente caso, verifica-se que a 

parte requerente não juntou todos os documentos indispensáveis à 

propositura desta ação. Dessa maneira, com fundamento no art. 321 do 

CPC, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emende a inicial, juntando aos autos a memória de cálculo atualizada até a 

data da propositura da recuperação judicial. 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, juntar 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. Após, vista ao Ministério Público. Às providências. 

Cuiabá, 30 de julho de 2018. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1019854-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAPIDO TRANSPAULO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR CAMARGO SAMPAIO OAB - SP385092 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VENTURA S/A PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS (REQUERIDO)

DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A 

(REQUERIDO)

AGRUPAR S/A PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS (REQUERIDO)

EQUIMAF S/A EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FERRAMENTAS 

(REQUERIDO)

ACQUAVIX AMBIENTAL ENGENHARIA LTDA (REQUERIDO)

LUMIRAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A (REQUERIDO)

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

TECNOVIA S/A ARMAZENS GERAIS (REQUERIDO)

TOTAL COMERCIO E REPRESENTACAO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT0015948A (ADVOGADO)

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT0016289S 

(ADVOGADO)

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

Outros Interessados:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348/O-O 

(ADVOGADO)

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo Eletrônico nº: 1019854-27.2018.8.11.0041 Vistos. Cuida-se de 

pedido de habilitação de crédito, objetivando a inclusão do crédito no 

curso da recuperação judicial da empresa DISMAFE DISTRIBUIDORA DE 

MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A e outros (8). Nos termos do art. 9º da 

LRF, a habilitação de crédito deve conter a qualificação do 

credor/requerente, o valor do crédito atualizado até a data do pedido de 

recuperação judicial ou da decretação da falência, sua origem e 

classificação, os documentos comprobatórios do crédito na sua forma 

original ou autenticada.No presente caso, verifica-se que a parte 

requerente não juntou todos os documentos indispensáveis à propositura 

desta ação. Dessa maneira, com fundamento no art. 321 do CPC, intime-se 

a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, 

juntando aos autos o memória de cálculo atualizada até a data do pedido 

de recuperação judicial. 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) 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. Às providências. Cuiabá, 

30 de julho de 2018. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1021083-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VENTURA S/A PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS (IMPUGNADO)

EQUIMAF S/A EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FERRAMENTAS 

(IMPUGNADO)

TOTAL COMERCIO E REPRESENTACAO S/A (IMPUGNADO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103071/8/2018 Página 31 de 688



AGRUPAR S/A PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS (IMPUGNADO)

TECNOVIA S/A ARMAZENS GERAIS (IMPUGNADO)

LUMIRAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A (IMPUGNADO)

ACQUAVIX AMBIENTAL ENGENHARIA LTDA (IMPUGNADO)

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (IMPUGNADO)

DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A 

(IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT0016289S 

(ADVOGADO)

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

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT0015948A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR 

JUDICIAL)

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348/O-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo Eletrônico nº: 1021083-22.2018.8.11.0041 Vistos. Cuida-se de 

impugnação de crédito formulada por Banco Bradesco S.A, objetivando a 

retificação do valor do seu crédito constante na lista de credores da 

recuperação judicial da empresa Dismafe Distribuidora de Máquinas e 

Ferramentas S.A. Recebo a inicial, uma vez que devidamente instruída 

com os documentos indispensáveis a propositura da ação. Intime-se a 

recuperanda para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias. Com a 

juntada da manifestação, 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, juntar 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. Após, vista ao Ministério Público. Às providências. 

Cuiabá, 30 de julho de 2018. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1021099-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERDAU ACOS LONGOS S.A. (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SILVA GATTI OAB - SP234531 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT0016289S 

(ADVOGADO)

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

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT0015948A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR 

JUDICIAL)

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348/O-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo Eletrônico nº: 1021099-73.2018.8.11.0041 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, 30 de julho de 2018. Claudio Roberto Zeni Guimarães 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1021477-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL FRANCISCO RODRIGUES (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA PINHEIRO OAB - MT0010946A-O (ADVOGADO)

ROBIE BITENCOURT IANHES OAB - MT0005348S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT0016289S 

(ADVOGADO)

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

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT0015948A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348/O-O 

(ADVOGADO)

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo Eletrônico nº: 1021477-29.2018.8.11.0041 Vistos. Cuida-se de 

pedido de impugnação de crédito, objetivando a alteração do crédito 

reconhecido perante a Justiça do Trabalho no curso da recuperação 

judicial da empresa LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO 

LTDA. Nos termos do art. 13º da LRF, a petição inicial de impugnação de 

crédito deve ser instruída com os documentos comprobatórios do crédito 

impugnado. No presente caso, verifica-se que a parte requerente não 

juntou todos os documentos indispensáveis à propositura desta ação 

Dessa maneira, com fundamento no art. 321 do CPC, intime-se a parte 

autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, juntando 

aos autos os seguintes documentos: a) certidão do trânsito em julgado; b) 

cálculo pormenorizado da justiça especializada atualizado até a data do 

pedido de recuperação judicial; c) CTPS; d) comprovante de endereço. 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, juntar 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. 

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, 

30 de julho de 2018. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1021483-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS CHAGAS (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA PINHEIRO OAB - MT0010946A-O (ADVOGADO)

ROBIE BITENCOURT IANHES OAB - MT0005348S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT0015948A (ADVOGADO)

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT0016289S 

(ADVOGADO)

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

Outros Interessados:

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR 

JUDICIAL)

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348/O-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo Eletrônico nº: 1021483-36.2018.8.11.0041 Vistos. Cuida-se de 

pedido de impugnação de crédito, objetivando a alteração na lista de 

credores, do crédito reconhecido perante a Justiça do Trabalho no curso 

d a  r e c u p e r a ç ã o  j u d i c i a l  d a  e m p r e s a  L U M E N 

CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. Nos termos do art. 

13º da LRF, a petição inicial de impugnação de crédito deve ser instruída 

com os documentos comprobatórios do crédito impugnado. No presente 

caso, verifica-se que a parte requerente não juntou todos os documentos 
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indispensáveis à propositura desta ação. Dessa maneira, com fundamento 

no art. 321 do CPC, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, emende a inicial, juntando aos autos os seguintes 

documentos: a) certidão do trânsito em julgado; b) cálculo pormenorizado 

da justiça especializada atualizado até a data do pedido de recuperação 

judicial; c) CTPS; d) comprovante de endereço. 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, juntar 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. 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, 30 de 

julho de 2018. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1021488-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE LIMA LEMES (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA PINHEIRO OAB - MT0010946A-O (ADVOGADO)

ROBIE BITENCOURT IANHES OAB - MT0005348S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT0015948A (ADVOGADO)

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

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT0016289S 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR 

JUDICIAL)

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348/O-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo Eletrônico nº: 1021488-58.2018.8.11.0041 Vistos. Cuida-se de 

pedido de impugnação de crédito, objetivando a retificação do crédito 

reconhecido perante a Justiça do Trabalho na lista de credores da 

recuperação judicial da empresa LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E 

COMERCIO LTDA. Nos termos do art. 13º da LRF, a petição inicial de 

impugnação de crédito deve ser instruída com os documentos 

comprobatórios do crédito impugnado. No presente caso, verifica-se que a 

parte requerente não juntou todos os documentos indispensáveis à 

propositura desta ação. Dessa maneira, com fundamento no art. 321 do 

CPC, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emende a inicial, juntando aos autos os seguintes documentos: a) certidão 

do trânsito em julgado; b) cálculo pormenorizado da justiça especializada 

atualizado até a data do pedido de recuperação judicial; c) CTPS; d) 

comprovante de endereço. 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, juntar 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. 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, 31 de julho de 2018. 

Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1021491-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO PEREIRA AGUIAR (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA PINHEIRO OAB - MT0010946A-O (ADVOGADO)

ROBIE BITENCOURT IANHES OAB - MT0005348S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT0016289S 

(ADVOGADO)

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

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT0015948A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348/O-O 

(ADVOGADO)

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo Eletrônico nº: 1021491-13.2018.8.11.0041 Vistos. Cuida-se de 

pedido de impugnação de crédito, objetivando a retificação do crédito 

reconhecido perante a Justiça do Trabalho na lista de credores da 

recuperação judicial da empresa LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E 

COMERCIO LTDA. Nos termos do art. 13º da LRF, a petição inicial de 

impugnação de crédito deve ser instruída com os documentos 

comprobatórios do crédito impugnado. No presente caso, verifica-se que a 

parte requerente não juntou todos os documentos indispensáveis à 

propositura desta ação. Dessa maneira, com fundamento no art. 321 do 

CPC, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emende a inicial, juntando aos autos os seguintes documentos: a) certidão 

do trânsito em julgado; b) cálculo pormenorizado da justiça especializada 

atualizado até a data do pedido de recuperação judicial; c) CTPS; d) 

comprovante de endereço. 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, juntar 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. 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, 31 de julho de 2018. 

Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1016244-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE DA COSTA LOPES (AUTOR)

JOAO GONCALVES DE QUEIROZ (AUTOR)

CLEIDEANE JESUS DA SILVA (AUTOR)

DANIEL REINALDO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITORINO PEREIRA DA COSTA OAB - MT0004671A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAGAIVER (RÉU)

OUTROS (RÉU)

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

1016244-51.2018.8.11.0041 JOAO GONCALVES DE QUEIROZ e outros (3) 

MAGAIVER e outros Certifico que, nos termos do Provimento nº 56/2007- 

CGJ, ITEM 8.1.1, e com fundamento nas resoluções 4/2007 - DGTJ e 

2/2007 - OE e nos termos da Lei Estadual 11.419/06, INTIMO A PARTE 

Autora para, nos termos do § 1° do art. 1,218 da CNGC, apresentar, no 

prazo de 15 (quinze) dias, o resumo da petição inicial, em mídia digital, ou 

via e-mail, no formato de documento do Word, para o endereço 

cba.direitoagrario@tjmt.jus.br, para que seja expedido o edital de citação, 

sob pena da publicação da inicial na íntegra. Nada mais. Cuiabá, 31 de 
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julho de 2018. Amanda Meira Florentino Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1006263-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA SABA (AUTOR)

CHRISTINE SABA SAYEGH (AUTOR)

WILLIAN SABA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE SANTOS REIS OAB - SP266547 (ADVOGADO)

KELLY CRISTIANE DE CARVALHO FIGUEIREDO MENEZES OAB - 

SP351391 (ADVOGADO)

PRISCILLA APARECIDA UIEDA OAB - SP273891 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Invasores Lote 4 Quadra 10 (RÉU)

Invasores Lote 3 Quadra 10 (RÉU)

Invasores Lote 6 Quadra 10 (RÉU)

Invasores Lote 5 Quadra 10 (RÉU)

Invasores Lote 1 Quadra 10 (RÉU)

Invasores Lote 2 Quadra 10 (RÉU)

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1006263-32.2017.8.11.0041 AUTOR: CHRISTINE SABA SAYEGH, 

SILVANA SABA, WILLIAN SABA RÉU: INVASORES LOTE 2 QUADRA 10, 

INVASORES LOTE 1 QUADRA 10, INVASORES LOTE 3 QUADRA 10, 

INVASORES LOTE 4 QUADRA 10, INVASORES LOTE 5 QUADRA 10, 

INVASORES LOTE 6 QUADRA 10 Vistos. Durante a audiência de 

justificação (fl. 177/178, pdf), a parte autora e os réus Raniere de Almeida 

Silva Oliveira e o casal Vanderson Franco Gomes e Camila de Almeida 

Silva pactuaram acordo a fim de reconhecer o exercício da posse 

daquela, bem como dar fim à demanda. Naquela oportunidade este juízo, 

ainda, deferiu o pleito liminar. Em seguida, parte autora manifestou 

informando sua reintegração à posse, bem como protestou pela 

desistência e extinção da lide diante da saída voluntária dos demais réus 

(fl. 210, pdf). A manifestação veio acompanhada, ainda, de um relatório 

fotográfico comprovando a construção de cerca de concreto com cerca, 

além da retomada da posse pela parte autora (fls. 212/213, pdf). Pois bem, 

compulsando os autos verifico que o pedido autoral de desistência da 

ação deve ser acolhido diante da desocupação voluntária do imóvel 

promovida pelo réu João Paulo Henrique Oliveira que, devidamente citado, 

deixou o imóvel sem informar seu novo paradeiro, não compareceu à 

audiência e nem apresentou qualquer tipo de defesa, conforme a certidão 

lavrada pelo meirinho em 08/06/2017, onde consta que foi intimado para 

comparecer a audiência de justificação e citado da ação, certidão fl. 163, 

pdf. Corrobora com o entendimento deste juízo, ainda, o ofício nº. 

174/P3/10ºBPM/1ºCR (fl. 214, pdf), datado de 07/08/2017, onde os 

policiais informam que estiveram no imóvel a fim de cumprir com a liminar 

em 02/08/2017, entretanto, haviam somente funcionários da autora 

trabalhando na área e não conseguiram localizar quaisquer dos réus 

remanescentes para cumprimento da ordem. Ainda, conforme o relatório 

fotográfico (fls. 215/2017, pdf) é possível constatar que os barracos 

precariamente construídos pelos réus foram tombados e a autora 

providenciou o cercamento da área com postes de concreto e tela de 

arame. Portanto, sendo desconhecido o paradeiro do réu, devidamente 

citado da ação, não há que se colher sua anuência com relação ao pedido 

de desistência e extinção da lide, diante da sua mudança de endereço, o 

que impossibilita sua localização. Conforme expressa determinação do 

artigo 274 CPC, através da referida certidão considera-se intimada a parte, 

haja vista que o referido endereço é único o informado nos autos, senão 

vejamos: Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão 

feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos 

demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Ante 

o exposto, HOMOLOGO, nos termos do art. 485, VIII, o pedido de 

desistência da ação formulado pela parte autora, haja vista, a aceitação 

tácita da parte ré, e DECLARO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito. 

Revogo a decisão liminar deferida, ressaltando que o acordo homologado 

em audiência permanece válido entre as partes que o firmaram. INTIMO a 

parte autora, via DJE, desta decisão. Custas processuais pela autora. 

Transitada em julgado, arquive-se com os procedimentos de praxe. Dou 

ciência ao Ministério Público e Defensoria Pública. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

11 de janeiro de 2018. Adriana Sant’Anna Coningham Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1022686-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VENICIUS SKOLAUDE DA SILVA (AUTOR)

PAULA FERNANDA SILVA CASOLA (AUTOR)

ANA PAULA GOMES DIAS SILVA (AUTOR)

ADRIANA BOTELHO ALVES SKOLAUDE (AUTOR)

ANAILZE SKOLAUDE DA SILVA (AUTOR)

JOSE ALEXANDRE SKOLAUDE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUARES ANTONIO BATISTA DO AMARAL OAB - MT2638/O (ADVOGADO)

FERNANDO AUGUSTO GOMES OAB - MT17231/B-B (ADVOGADO)

RAUL CLAUDIO BRANDAO OAB - MT0019145A-O (ADVOGADO)

CARLOS EDUARDO CARMONA DE AZEVEDO OAB - MT4522/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE EURIPEDES LEAO (RÉU)

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ Vistos em correição. Trata-se de 

usucapião ordinário proposta por MARCOS VENICIUS SKOLAUDE DA 

SILVA, ANA PAULA GOMES DIAS SILVA, JOSÉ ALEXANDRE SKOLAUDE 

DA SILVA, ADRIANA BOTELHO ALVES, ANAILZE SKOLAUDE DA SILVA e 

PAULA FERNANDA SILVACASOLA, contra JOSÉ EURIPEDES LEÃO, tendo 

por objeto imóvel denominado chácara com área de 10 hectares, situada 

no distrito do Coxipó do Ouro, nesta comarca de Cuiabá. Decido. Trata-se 

de ação de usucapião, da qual esta vara especializada não tem 

competência para processar e julgar, ainda que se fale em restituição de 

posse sobre área que eventualmente possa ser deferida em favor da 

parte autora. A Resolução n. 11/2017/TP, que atribuiu à Vara 

Especializada de Direito Agrário apenas a competência para Processar e 

julgar ações que envolvam conflitos fundiários/agrários coletivos dentro 

do Estado, independentemente do local do litígio, nos termos do art. 126 da 

Constituição Federal, e ações que lhe são conexas, assim como os 

processos concernentes a conflitos possessórios individuais urbanos e 

rurais da Comarca de Cuiabá, excluindo da competência o processo e 

julgamento dos crimes praticados em decorrência dos conflitos agrários 

ou com eles relacionados, bem como cartas precatórias cíveis de sua 

competência. Ocorre que os presentes autos versam sobre ação de 

caráter petitório pelo que é o caso de redistribuição a uma das varas 

cíveis desta comarca. Desta forma, nos termos do artigo 64, §2º do CPC, 

declaro-me incompetente para julgar o presente feito, e determino a sua 

remessa para redistribuição a uma das varas cíveis desta comarca. 

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

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 380608 Nr: 16733-23.2009.811.0041

 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: NILSON CORDEIRO MENDONÇA, CLEUZA ANDREATO 

MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANUEL RODRIGUES CORUJO, EDNA 

GONÇALVES RODRIGUES, JESUS RODRIGUES CORUJO, MARLENE 

ANTONIA DA SILVA CORUJO, ANTONIO LUIZ DE FRANÇA FILHO, JOSE 

VIVENTE NASCIMENTO, JOÃO FERREIRA DA SILVA, RAIMUNDO TORRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSIO RODRIGO ATTILIO 

BARBOSA GARCIA - OAB:6462/MT, CLAUDIA AUXILIADORA CORUJA 

GARCIA - OAB:OAB/MT.7717, CLAUDIA AUXILIADORA GONÇALVES 
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RODRIGUEZ CORUJO GARCIA - OAB:7017, ELISABETE AUGUSTA DE 

OLIVEIRA - OAB:, FABIULA LITIELY DA ROSA MORENO - 

OAB:20.572/O, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4.032/MT, Luiz 

Henrique de Oliveira Neto - OAB:4160/MT, MAIARA FERNANDA 

CARNEIRO - OAB:20.371, NILTON LUIZ FERREIRA DA SILVA - 

OAB:4.811/MT

 Decido.A extinção do feito é medida que se impõe ante a ausência de 

regularização da representação da parte embargante, que se manteve 

inerte quando instada a constituir novo patrono ante o falecimento do Dr. 

Lauro Marvulle.O parágrafo terceiro do art. 313 do CPC dispõe que 

falecido o procurador de qualquer das partes “o juiz determinará que a 

parte constitua novo mandatário, no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do 

qual extinguirá o processo sem resolução de mérito, se o autor não 

nomear novo mandatário”.Conforme verificamos, a intimação das partes 

para constituir novo patrono é uma exigência legal, ainda, a jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça estabelece que essa intimação deve ser 

pessoal, senão vejamos:“A intimação da parte para constituição de novo 

patrono, há de ser pessoal e não através de publicação no órgão oficial 

(REsp 34.886 RJ)”.Nos autos em comento os embargantes foram intimados 

pessoalmente a fim de constituir novo patrono, conforme certidão de fl. 

161, entretanto se quedaram inertes. A ausência de um patrono 

regularmente constituído para representar o polo ativo enseja a extinção 

da lide, posto se tratar a representação de matéria de ordem 

pública.Diverso da hipótese de abandono, que enseja o requerimento da 

parte contrária para extinção do processo, conforme dispõe o art. 485, 

§6º do CPC, a anuência da parte contrária é dispensável para extinção do 

processo nos casos de ausência de representação.Isto posto, nos termos 

do art. 313, §3º, e art. 485, X do CPC, declaro extinto, sem resolução do 

mérito, a presente ação de embargos de terceiros movida por Nilson 

Cordeiro Mendonça e Cleuza Andreato Mendonça.Condeno os 

embargantes ao pagamento de custas e honorários advocatícios que, 

desde já, fixo em 10% (dez por cento), nos termos do art. 85, §2º do CPC, 

condenação que permanecerá suspensa, por 05 (cinco) anos, em razão 

da gratuidade judiciária deferida.INTIMO a parte ré, via DJE, desta 

decisão.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 830349 Nr: 36065-34.2013.811.0041

 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: DOLORES SILVEIRA HERANI, JOSÉ ANTONIO BOSCO 

HERANE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CABRAL LOPES, DAISY MARIA DA 

CONCEIÇÃO HERANI LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO MAX ARRUDA ABREU - 

OAB:4.485

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL - 

OAB:2.838 MT, RUBI FACHIN - OAB:3799

 Vistos em correição.

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

contrarrazões ao recurso de apelação interposto às fls. 375/389, nos 

termos do § 1º do art. 1.010 do CPC;

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1210424 Nr: 8541-23.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JURANDIR VENTRESQUI GUEDES, LENA GLÓRIA 

VARANDA VENTRESQUI GUEDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E MINI 

PRODUT RURAIS SESMARA DE CAETANO DA C. MONTEIRO, E OUTROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JURANDIR VENTRESQUI GUEDES 

- OAB:3321/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO FERNANDES DE SOUZA - 

OAB:5721/MT

 Portanto, indefiro o pedido de exclusão do polo passivo da execução e 

devolução de valores dos executados penhorados.Indefiro também o 

pedido de revogação da gratuidade judiciária, visto que tal pedido já foi 

analisado à exaustão na decisão de fls. 178/180.INTIMO a parte autora 

para que informe se houve a saída dos réus do imóvel, no prazo de 5 dias, 

requerente o que entender de direito.INTIMO via DJE as partes desta 

decisão.Após, dê ciência ao MP e a Defensoria Pública.Considerando que 

estamos em correição, determino que o Gestor verifique a certidão de fl. 

211 e termos de fls. 201/203 que estão sem assinatura e o integral 

cumprimento da decisão de fl. 204.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1195914 Nr: 3300-68.2017.811.0041

 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: Solange de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURO MITUO KIROYANAGI, VERA LUCIA 

NORIKO KUROYANAGI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA DE ARRUDA CHICA 

DUARTE - OAB:19594/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOACYR FELIPE CAMARÃO - 

OAB:5040

 Vistos em correição.

As ações cód. 1062349, 1064502, 1070833, 1158058, 1158057, 1161932, 

1195914 tramitam em apenso e envolvem as áreas da Fazenda Santo 

Antônio, com 883,00 hectares, Fazenda São Jerônimo com 828,00 

hectares, Fazenda Ribeirão Coxipó do Ouro, com 530,0500 hectares e 

Estância Portal São Jerônimo, com 21,5 hectares e, portanto devem ser 

instruídas em conjunto a fim de se evitar decisões conflitantes.

A desistência da parte Luaro Mituo quanto à perícia técnica designada nos 

autos cód. 1070833 envolvendo a totalidade das áreas torna preclusa a 

produção da prova e, portanto, enseja o prosseguimento das ações, no 

entanto, ocorre que a ação 1064502 está aguardando a manifestação da 

Defensoria Pública para saneamento.

Desta feita, determino a suspensão do feito até o saneamento dos autos 

cód. 1064502 para, posteriormente, designar a instrução em conjunto de 

todas as ações.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1070833 Nr: 55754-93.2015.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS 

DO VALE DO RIO ARICÁ NOVA JERUSALEM - APERUVANJ, MANOEL 

BRITO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURO MITUO KUROYANAGI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEILDE SOARES CALDEIRA - 

OAB:15236-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOACY FELIPE CAMARÃO - 

OAB:5040/MT

 Vistos em correição.

As ações cód. 1062349, 1064502, 1070833, 1158058, 1158057, 1161932, 

1195914 tramitam em apenso e envolvem as áreas da Fazenda Santo 

Antônio, com 883,00 hectares, Fazenda São Jerônimo com 828,00 

hectares, Fazenda Ribeirão Coxipó do Ouro, com 530,0500 hectares e 

Estância Portal São Jerônimo, com 21,5 hectares e, portanto devem ser 

instruídas em conjunto a fim de se evitar decisões conflitantes.

A desistência da parte Luaro Mituo quanto à perícia técnica designada nos 

autos cód. 1070833 envolvendo a totalidade das áreas torna preclusa a 

produção da prova e, portanto, enseja o prosseguimento das ações, no 

entanto, ocorre que a ação 1064502 está aguardando a manifestação da 

Defensoria Pública para saneamento.

Desta feita, determino a suspensão do feito até o saneamento dos autos 

cód. 1064502 para, posteriormente, designar a instrução em conjunto de 

todas as ações.

À secretaria, determino:

1. Verifique o gestor quanto a ausência de assinatura nas certidões de 

fls. 429 e 431, haja vista que não podem permanecer apócrifas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 333692 Nr: 4310-65.2008.811.0041
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIO CEZAR ROSA LOPES, UBALDO JUVENIZ DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMIRANTE ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO LAFANI NOGUEIRA 

ALCÂNTRA - OAB:330607, FABIO JOSE DOS SANTOS - OAB:16.263, 

UBALDO JUVENIZ DOS SANTOS JÚNIOR - OAB:160.493 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE BORGES SANTOS 

- OAB:12558/O, HÉLIO PASSADORE - OAB:3.008-A/MT, UEBER 

ROBERTO DE CARVALHO - OAB:4.754/MT

 Vistos em correição.

 1. Em complemento à certidão de fl. 258, digo que os autos não estão 

apenas "sujos", mas tomados por lama, barro e terra, inclusive de dificil 

manuseio. Desta feita, ante a completa falta de zelo com o feito, PROIBO 

sua retirada em carga pelo d. advogado a partir de agora, ficando livre o 

acesso dos autos na secretaria.

2. Aliás, nesta data, em acesso o sítio "http://cna.oab.org.br/" verifiquei 

que o causídico está licenciado da OAB, conforme impressão que junto em 

anexo, e, portanto, não goza de capacidade postulatória para atuar em 

causa própria, razão pela qual determino o desentranhamento do petição 

de fls. 255/257v.

3. Oficie-se à Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Mato Grosso 

para apurar se a conduta do advogado constituiu alguma infração 

disciplinar.

4. INTIMO o exequente para manifestar sobre o pagamento do débito pelo 

executado, em 05 dias, sob pena de arquivamento.

5. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 334918 Nr: 5646-07.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UBALDO JUVENIZ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMIRANTE ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO LAFANI NOGUEIRA 

ALCÂNTRA - OAB:330607, FABIO JOSE DOS SANTOS - OAB:16.263, 

UBALDO JUVENIZ DOS SANTOS JÚNIOR - OAB:160.493 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE BORGES SANTOS 

- OAB:12558/O, HÉLIO PASSADORE - OAB:3.008-A/MT, ROSANGELA 

PASSADORE - OAB:6084/MT

 Vistos em correição.

 1. Em complemento à certidão de fl. 248, digo que os autos não estão 

apenas "sujos", mas tomados por lama, barro e terra, inclusive de dificil 

manuseio. Desta feita, ante a completa falta de zelo com o feito, PROIBO 

sua retirada em carga pelo d. advogado a partir de agora, ficando livre o 

acesso dos autos na secretaria.

2. Aliás, nesta data, em acesso o sítio "http://cna.oab.org.br/" verifiquei 

que o causídico está licenciado da OAB, conforme impressão que junto em 

anexo, e, portanto, não goza de capacidade postulatória para atuar em 

causa própria, razão pela qual determino o desentranhamento do petição 

de fls. 245/247v.

3. Oficie-se à Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Mato Grosso 

para apurar se a conduta do advogado constituiu alguma infração 

disciplinar.

4. INTIMO o exequente para manifestar sobre o pagamento do débito pelo 

executado, em 05 dias, sob pena de arquivamento.

5. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1158058 Nr: 35098-81.2016.811.0041

 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: WANDERLEY GONÇALVES DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURO MITUO KUROYANAGI, VERA LUCIA 

NORIKO KUROYANAGI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA DE ARRUDA CHICA 

DUARTE - OAB:19594/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOACY FELIPE CAMARÃO - 

OAB:5040/MT

 Vistos em correição.

As ações cód. 1062349, 1064502, 1070833, 1158058, 1158057, 1161932, 

1195914 tramitam em apenso e envolvem as áreas da Fazenda Santo 

Antônio, com 883,00 hectares, Fazenda São Jerônimo com 828,00 

hectares, Fazenda Ribeirão Coxipó do Ouro, com 530,0500 hectares e 

Estância Portal São Jerônimo, com 21,5 hectares e, portanto devem ser 

instruídas em conjunto a fim de se evitar decisões conflitantes.

A desistência da parte Luaro Mituo quanto à perícia técnica designada nos 

autos cód. 1070833 envolvendo a totalidade das áreas torna preclusa a 

produção da prova e, portanto, enseja o prosseguimento das ações, no 

entanto, ocorre que a ação 1064502 está aguardando a manifestação da 

Defensoria Pública para saneamento.

Desta feita, determino a suspensão do feito até o saneamento dos autos 

cód. 1064502 para, posteriormente, designar a instrução em conjunto de 

todas as ações.

À secretaria, determino:

1. Verifique o gestor quanto a ausência de assinatura nas certidões de 

fls. 205 e 207, haja vista que não podem permanecer apócrifas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1161932 Nr: 36735-67.2016.811.0041

 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: EDSON PEREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURO MITUO KUROYANAGI, VERA LUCIA 

NORIKO KUROYANAGI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA DE ARRUDA CHICA 

DUARTE - OAB:19594/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOACY FELIPE CAMARÃO - 

OAB:5040/MT

 Vistos em correição.

As ações cód. 1062349, 1064502, 1070833, 1158058, 1158057, 1161932, 

1195914 tramitam em apenso e envolvem as áreas da Fazenda Santo 

Antônio, com 883,00 hectares, Fazenda São Jerônimo com 828,00 

hectares, Fazenda Ribeirão Coxipó do Ouro, com 530,0500 hectares e 

Estância Portal São Jerônimo, com 21,5 hectares e, portanto devem ser 

instruídas em conjunto a fim de se evitar decisões conflitantes.

A desistência da parte Luaro Mituo quanto à perícia técnica designada nos 

autos cód. 1070833 envolvendo a totalidade das áreas torna preclusa a 

produção da prova e, portanto, enseja o prosseguimento das ações, no 

entanto, ocorre que a ação 1064502 está aguardando a manifestação da 

Defensoria Pública para saneamento.

Desta feita, determino a suspensão do feito até o saneamento dos autos 

cód. 1064502 para, posteriormente, designar a instrução em conjunto de 

todas as ações.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1158057 Nr: 35097-96.2016.811.0041

 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: LUZIA RODRIGUES DA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURO MITUO KUROYANAGI, VERA LUCIA 

NORIKO KUROYANAGI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA DE ARRUDA CHICA 

DUARTE - OAB:19594/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAROLDO VARELA DO 

CARMO - OAB:10592-MT, MOACY FELIPE CAMARÃO - OAB:5040/MT

 Vistos em correição.

As ações cód. 1062349, 1064502, 1070833, 1158058, 1158057, 1161932, 

1195914 tramitam em apenso e envolvem as áreas da Fazenda Santo 

Antônio, com 883,00 hectares, Fazenda São Jerônimo com 828,00 

hectares, Fazenda Ribeirão Coxipó do Ouro, com 530,0500 hectares e 

Estância Portal São Jerônimo, com 21,5 hectares e, portanto devem ser 

instruídas em conjunto a fim de se evitar decisões conflitantes.

A desistência da parte Luaro Mituo quanto à perícia técnica designada nos 

autos cód. 1070833 envolvendo a totalidade das áreas torna preclusa a 
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produção da prova e, portanto, enseja o prosseguimento das ações, no 

entanto, ocorre que a ação 1064502 está aguardando a manifestação da 

Defensoria Pública para saneamento.

Desta feita, determino a suspensão do feito até o saneamento dos autos 

cód. 1064502 para, posteriormente, designar a instrução em conjunto de 

todas as ações.

À secretaria, determino:

1. Certifique-se sobre o integral cumprimento da decisão de fls. 354/355v.

 2. Verifique o gestor quanto a ausência de assinatura nas certidões de 

fls. 206 e 356, haja vista que não podem permanecer apócrifas.

3. Ainda, localize ou certifique a localização das páginas 220/229, uma 

vez que não está na ordem.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 566520 Nr: 56794-81.2013.811.0041

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO LORIVAL MACHADO, EDNO MACHADO DE 

MENEZES, JAIME REOLON, MR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMUND AUGUSTUS ZANINI, THEREZE 

FRANCES ZANINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONINO MOURA BORGES - 

OAB:839-A/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adacir Seidl Junior - 

OAB:236.666-SP, ADARCIR SEIDL JUNIOR - OAB:236666, JOSMEYR 

ALVES DE OLIVEIRA - OAB:81717/SP

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

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

nos termos da Lei Estadual 11.419/06, INTIMO O ADVOGADO NEILTON 

CRUVINEL FILHO - OAB/GO 10.046, DA SENTENÇA DE FLS. 311/314:

"(...)

 Sendo assim, ausentes os requisitos de admissibilidade extrínsecos - 

falta de legitimidade e representação processual, NÃO CONHEÇO dos 

presentes Embargos de Declaração, e mantenho a decisão objurgada tal 

como lançada.

Determino a intimação do Sr. NEILTON CRUNIVEL FILHO desta decisão, 

bem como que seja excluído do sistema como advogado de EDMUND 

AUGUSTUS ZANINI e THERESE FRANCIS ZANINI.

Reconheço o caráter protelatório dos embargos de declaração, conforme 

requerido à fl. 136, e aplico ao embargante NEILTON CRUVINEL FILHO 

multa de 1% sobre o valor da causa devidamente corrigido (art. 538 

CPC/73).

Consigno que não há que se falar em remessa dos autos ao juízo criminal, 

se a ação de sequestro foi remetida para este juízo."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 775759 Nr: 29022-80.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA CONCEIÇÃO ENORÉ TAQUES, CLETO 

BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID CELSON FERREIRA DE 

LIMA - OAB:11.092/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA 

ASSUMPÇÃO JUNIOR - OAB:7021/MT

 Vistos em correição.

 1. Não restam dúvidas de que o executado CLETO BORGES tem 

condições de custear as despesas processuais, uma vez que, conforme 

informaçãos eleitorial de 2016 trazida à fl. 368, a parte é detentora de um 

patrimônio de mais de R$ 500.000,00 e, portanto, REVOGO o benefício da 

gratuidade judiciária deferido na sentença de fls. 271/276v, nos termos do 

art. 98, §3º do CPC.

2. Ainda, nos termos do § 2º, inciso I do art. 513 do CPC, INTIMO a parte 

executada, a fim de que em 15 (quinze) dias efetuar o pagamento do 

débito informado às fls. 255/256, sob pena de multa e de honorários de 

advogado no equivalente a 10% do valor do débito à luz do parágrafo 

primeiro do art. 523 do CPC.

3. Não efetuado o pagamento no prazo acima informado, certifique e 

conclusos.

4. Ressalto, que independente de penhora e nova intimação, o prazo para 

a executada, querendo, impugnar a execução, iniciar-se após o decurso 

do prazo para pagamento voluntário, nos termos do art. 525 do CPC.

5. Ainda, verifique o gestor quanto a ausência de assinatura nas certidões 

de fls. 353 e 355, haja vista que não podem permanecer apócrifas

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 781343 Nr: 34930-21.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE WOLFGANG HERMANN MOCKER, 

ESPÓLIO DE ELZIRA PINTO MOCKER, MARILENE BENEDITA MOCKER DE 

SANT'ANNA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI 

- OAB:20005/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA MITIKO HONDA DA 

FONSECA - OAB:7.111/MT, CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS 

FERREIRA - OAB:10765/MT, KALINNE BANHOS DO CARMO CASTRO - 

OAB:51.348/PR, KAROLINE BANHOS DO C. ONTIVEROS - OAB:11.516, 

STEFFANY FERREIRA DE CARVALHO - OAB:OABMT 18641/O

 CERTIFICO E DOU FÉ de que, tendo em vista a conversão do processo em 

cumprimento de sentença, procedo à nova publicação do despacho de fls. 

204, para a PARTE EXECUTADA:

"Vistos em correição ordinária.

1. Processo em ordem.

2. Nos termos do § 2º, inciso I do art. 513 do CPC, INTIMO o executado, por 

meio de seu patrono, para no prazo de 15 (quinze) dias efetuar o 

pagamento do débito informado às fls. 201/203, sob pena do 

descumprimento no prazo informado ensejar a aplicação de multa e de 

honorários de advogado no equivalente a 10% do valor do débito à luz do 

parágrafo primeiro do art. 523 do CPC.

3. Não efetuado o pagamento no prazo acima informado, certifique e intime 

a parte exequente para manifestar-se.

4. Ressalto, que independente de penhora e nova intimação, o prazo para 

a executada, querendo, impugnar a execução, iniciar-se após o decurso 

do prazo para pagamento voluntário, nos termos do art. 525 do CPC."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 886364 Nr: 20795-33.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE DELIDIA GUEDES SILVA, WILSON GUEDES 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONES ESPIRITO SANTO TRINDADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EUGENIO LASCH - 

OAB:4579/MT, MARLEY PAESANO DA CUNHA GRELLMANN - 

OAB:3.769 / MT

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

OAB:3.620/MT, WILLIAN SANTOS DAMACENO - OAB:12.721/MT

 Vistos em correição.

Processo correicionado, sem observações.

Ante a certidão de fl. 231, intimo a parte exequente para manifestar-se no 

prazo de 5 dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 372766 Nr: 9397-65.2009.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANJO MARTINS, MARIA ROMEIRO MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO ALVES FARIAS, HILDEBRANDO 

RIBEIRO DE SOUZA, CRISTIANO PEREIRA DA SILVA, JOSÉ LUIZ, 

CLEIDSON FERREIRA DA SILVA, JOSÉ MARIA FERNANDES AGUIAR, 

ALEXANDRINA GOMES ARAUJO, JULIA MEDEIROS CARDOSO, JOVINO 

FREITAS SILVEIRA, DAVI CARDOSO DOS SANTOS, GENTILEZA ALVES 

FARIAS, MARIA JOSÉ A., JOYCEANE LIMA LUZ, RANICREI GOMES 
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AGUIAR, AMILTON JOSÉ AMORIM, ANTONIO JOSÉ CAETANO, 

APARECIDO ALVES MOURA, CLÉSIO ANTONIO MARQUES, DEUSIMAR 

BARBOSA DA SILVA, EMIVALDO DA CONCEIÇÃO, FÉLIX JOSÉ DA 

CONCEIÇÃO, GILSON ALVES NOBRE, DARCY SANTOS DA SILVA, 

DOMINGOS BARROS MOTA, ARMANDO GALVÃO DA SILVA, ALCINEIS 

GOMES ARAÚJO, DÉBORA ALVES FARIAS, FRANCISCA BARBOSA 

GLÓRIA, GENECI PEREIRA LEAL, IRAILTOM PEREIRA DE LIMA, JACIR 

VIDARENKO, JAILSON RAMOS DE JESUS, JOSÉ FERREIRA DE ARAUJO, 

JOSÉ OSÓRIO FERNANDES, MARIA JOSÉ ALVES DE CARVALHO, 

OSVALDO BRAZ DA SILVA, RICARDO RODRIGUES LIMA, SEBASTIÃO 

FERNANDES DE LIMA, MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO, RAIMUNDO 

OLIVEIRA LUZ, JOÃO TEIXEIRA PIRES, JOSE FREITAS DA SILVA, 

ORLANDO COELHO LIMA, JOANA LIMA, JOÃO PEREIRA DA SILVA, JOÃO 

MONTEIRO LIMA, LUCELIA RIBEIRO FERREIRA, LUZIERENE GOMES DA 

SILVA, WALTER RIBEIRO CARVALHO, VICENTE DE PAULA FERNANDES, 

EDIVAN BRAGA ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFONSO SUEKI MIYAMOTO - 

OAB:3585-A/MT, LUIS FERNANDO PAULINO DONATO - OAB:161212/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANE MARTINS MATTOS - 

OAB:8920- B/MT, SANDRO JOSE LUZ COSTA - OAB:8954

 Vistos em correição.

 1. Certifique-se sobre o integral cumprimento da decisão de fl. 794, tendo 

em vista que proferida há mais de 60 dias.

 3. INDEFIRO o pedido de renúncia de fl.796 em razão da não observância 

do art. 112 do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1062349 Nr: 52077-55.2015.811.0041

 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: ASSOCIAÇÃO DE MORADORES, MINIS E PEQUENOS 

PRODUTORES DO ASSENTAMENTO SANTA LUZIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURO MITUO KUROYANAGI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALDIR SIQUEIRA DE FARIAS - 

OAB:10201/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOACY FELIPE CAMARÃO - 

OAB:5040/MT

 Vistos em correição.

As ações cód. 1062349, 1064502, 1070833, 1158058, 1158057, 1161932, 

1195914 tramitam em apenso e envolvem as áreas da Fazenda Santo 

Antônio, com 883,00 hectares, Fazenda São Jerônimo com 828,00 

hectares, Fazenda Ribeirão Coxipó do Ouro, com 530,0500 hectares e 

Estância Portal São Jerônimo, com 21,5 hectares e, portanto devem ser 

instruídas em conjunto a fim de se evitar decisões conflitantes.

A desistência da parte Luaro Mituo quanto à perícia técnica designada nos 

autos cód. 1070833 envolvendo a totalidade das áreas torna preclusa a 

produção da prova e, portanto, enseja o prosseguimento das ações, no 

entanto, ocorre que a ação 1064502 está aguardando a manifestação da 

Defensoria Pública para saneamento.

Desta feita, determino a suspensão do feito até o saneamento dos autos 

cód. 1064502 para, posteriormente, designar a instrução em conjunto de 

todas as ações.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 710983 Nr: 3989-25.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO DOS SANTOS LARA, ESPÓLIO MARIA DE 

ALMEIDA LARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CLAUDIO SILVESTRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARY NORBERTO DA SILVA - 

OAB:11408/MT, DEF. PÚBLICA - NÚCLEO FUNDIÁRIO - OAB:, PEDRO 

LUIZ JEVINSKI - OAB:12727

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO DAMIN - 

OAB:OAB/MT 4.719-B, LUÍS HENRIQUE CARLI - OAB:8.559/MT

 Vistos em correição.

Intime-se pessoalmente a parte autora para dar cumprimento à decisão de 

fl. 362, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção.

Verifique o gestor a certidão de fl. 359 haja vista que o processo não 

pode ter andamentos apócrifos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 715212 Nr: 7185-03.2011.811.0041

 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: LUIZ CLAUDIO SILVESTRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO DOS SANTOS LARA, ESPÓLIO 

MARIA DE ALMEIDA LARA

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

4.719-B, LUÍS HENRIQUE CARLI - OAB:8.559/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY NORBERTO DA SILVA - 

OAB:11408/MT, PEDRO LUIZ JEVINSKI - OAB:12727

 Vistos em correição.

Intime-se pessoalmente a parte autora para dar cumprimento à decisão de 

fl. 278, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 370630 Nr: 7479-26.2009.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO ANTONIO DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGAS BOTELHO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AVELINO TAVARES JUNIOR - 

OAB:3.633/MT, DAIANE DAMBROS SCHMIDT - OAB:11.765/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANETH G. DE OLIVEIRA 

NAZÁRIO SILVA. - OAB:DEFEN. PÚBLICA

 Vistos em correição.

Intime-se pessoalmente a parte autora para dar cumprimento à decisão de 

fl. 186, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção.

Verifique o gestor a certidão de fl. 187 haja vista que o processo não 

pode ter andamentos apócrifos.

Decorrido o prazo, sem manifestação, certifique-se e retornem os autos 

conclusos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 768906 Nr: 21835-21.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANTÔNIO DUARTE ALVARES, LUCIANO SALLES 

CHIAPPA, MARCELO SILVA MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO DUARTE 

ALVARES - OAB:3.432/MT, LUCIANO SALLES CHIAPPA - 

OAB:11.883-B/MT, MARCELO SILVA MOURA - OAB:12.307/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 3.127-A

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

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

nos termos da Lei Estadual 11.419/06, INTIMO O ADVOGADO USSIEL 

TAVARES DA SILVA FILHO do despacho abaixo transcrito:

"DEFIRO o pedido de vistas formulado à fl. 211, pelo prazo de 05 dias, 

após, nada sendo requerido, arquive-se."

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000878-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA LOBO PONCINELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

EUZÉBIO DINIZ MARQUES DE ANDRADE (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000878-69.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: ANA PAULA LOBO PONCINELLI REQUERIDO: EUZÉBIO 

DINIZ MARQUES DE ANDRADE Vistos. A autora pretende através da 

demanda principal a rescisão do contrato, bem como a condenação do 

autor em danos materiais no valor de R$ 12.302,77 (doze mil trezentos e 

dois reais e setenta e sete centavos), lucros cessantes no valor de R$ 

36.400,00 (trinta e seis mil e quatrocentos reais) e dano moral causado no 

valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). De acordo com o inciso VI do art. 

295 do CPC, nas demandas em que existe cumulação de pedidos, o valor 

da causa deve corresponder à soma da quantia correspondente dos 

valores de todos os pedidos. No caso em tela, o contrato cuja rescisão é 

pretendida tem o valor de R$ 117.000,00 (cento e dezessete mil reais), o 

que acrescido aos demais valores pleiteados faz com que a causa 

possua como valor o montante de R$ 175.702,77 (cento e setenta e cinco 

mil setecentos e dois reais e setenta e sete centavos). Desta forma, fixo o 

valor da causa como sendo R$ 175.702,77 (cento e setenta e cinco mil 

setecentos e dois reais e setenta e sete centavos), e determino o 

recolhimento das custas complementares, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial e extinção do feito. Às providências. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 16 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014581-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PASSOS E AZEVEDO - ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELA MONTUORI BOUGLEUX DE ARAUJO OAB - MG118303 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014581-67.2018.8.11.0041. AUTOR: 

PASSOS E AZEVEDO - ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME RÉU: CENTRAIS 

ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE Vistos O 

requerente desistiu da presente ação, conforme se denota da 

manifestação do id. 13495554. É o breve relato. Fundamento e decido. 

Acerca da desistência da ação, o parágrafo 5º do artigo 485 do NCPC 

dispõe que: “§ 5º. A desistência da ação pode ser apresentada até a 

sentença.” Não obstante, o artigo 90 do NCPC dispõe que: “Art. 90. 

Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em 

reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos 

pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.” Não houve 

formalização da citação, de modo que desnecessária a manifestação da 

parte ré quanto ao pleito de desistência. Desta feita, face a ausência de 

citação da requerida, e ante a desnecessidade de anuência, HOMOLOGO 

por sentença, a desistência da ação manifestada (id. 13495554), 

extinguindo o feito sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 200, § 

único, e 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Condeno o autor ao 

pagamento das custas e despesas processuais remanescentes, se 

existir. Sem honorários em razão da ausência de resistência à lide. P.R.I. 

Com o trânsito em julgado, certifique-se, arquivando-se com as anotações 

e baixas de estilo. Cumpra-se. Cuiabá, 11 de julho de 2.018. Luiz Octávio 

O. Saboia Ribeiro, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009218-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERIDELSON DE ALMEIDA OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA AUXILIADORA PRADO DORILEO (RÉU)

DEVANIR SOARES MORENO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO 1009218-02.2018.8.11.0041 AUTOR: ERIDELSON DE 

ALMEIDA OLIVEIRA RÉU: MARIA AUXILIADORA PRADO DORILEO, 

DEVANIR SOARES MORENO Vistos etc. Alguns aspectos devem ser 

esclarecidos. Após este Juízo ter determinado a comprovação da 

condição de hiposuficiente, o autor juntou aos autos IRPF no qual informa 

exercer a profissão autônomo e possuir uma renda mensal de R$ 

1.800,00. A aludida renda chama a atenção, na medida em que o autor 

narra ter pago pelo imóvel descrito na inicial o valor de R$ 200.000,00 

(duzentos mil reais), sendo que o contrato juntado informa que 50% foi 

pago a vista e os outros 50% foram pagos com 60 (sessenta) dias. O 

pagamento dos aludidos valores me parece ser incompatível com a renda 

declarada. Outrossim, em consulta ao RENAJUD verifico a existência de 

02 (dois) veículos em nome do autor (doc. anexo) Por fim, em simples 

consulta na internet constatei que o autor é proprietário do 

estabelecimento denominado Lanchonete Zé Carioca, ativa desde 1998 e 

possuidora do CNPJ n. 02.509.427/0001-45 Denote-se, que ao magistrado 

é dado perquirir sobre as condições econômico-financeiras, se a parte 

não está representada pela Defensoria Pública, situação em que aplicável 

o dispositivo constitucional (gratuidade judiciária a quem 

comprovadamente demonstrar). Não pode a parte pretender que o Estado 

assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, 

justificando a concessão do benefício. Em situação similar, o STJ decidiu: 

“Processo Civil - Assistência judiciária -Miserabilidade - Comprovação - 

Legalidade.Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido 

de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei.O 

benefício da gratuidade não é amplo e absoluto. Não é injurídico 

condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da 

miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, 

em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre. Recurso especial 

não conhecido.”(Resp. nº 178.244- Relator Minsitro Barros Monteiro). 

Ademais, insta consignar que não cabe ao Estado assumir despesas de 

quem tem condições de atendê-las, sob pena de não poder prover 

aquelas dos que realmente necessitam. Nesse sentido, transcrevo os 

seguintes precedentes: “ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - 

INDEFERIMENTO - POSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS 

PROCESSUAIS - SITUAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE NÃO 

DEMOSNTRADAS A CONTENTO - RECURSO DESPROVIDO. O Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição 

Federal. A aplicação do art. 4º, da Lei nº 1060/50, não deve ocorrer de 

forma absoluta e irrestrita, merecendo ser alvo de interpretação 

sistemática e teleológica, para que em situações excepcionais seja 

relativizado, como forma de impedir o abuso do direito. Cabe ao julgador 

examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, podendo 

ser indeferido quando tiver fundadas razões para crer que o requerente 

não se encontra no estado de miserabilidade declarado.” (TJMT – Agravo 

de Instrumento 88096/2011, Quinta Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Alberto 

Alves da Rocha, j. 23/11/2011). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. A declaração de pobreza prevista 

no art. 4º da Lei nº 1.060/50, implica presunção relativa, motivo pelo qual o 

pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido se houver nos 

autos elementos capazes de afastá-la. No caso concreto, a 

parte-agravante deixou de apresentar o comprovante de rendimentos 

injustificadamente, o que acarreta o indeferimento da AJG. Negado 

seguimento ao agravo de instrumento.” (TJRS - Agravo de Instrumento 

70046446696, Segunda Câmara Especial Cível, Relator Des. Marco 

Antonio Angelo, j.09/12/2011) Desta forma, indefiro a gratuidade e 

determino o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção da 

ação. Às providências. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de julho de 2018 Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038107-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO SANTANA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 10 (dez) dias, querendo, informar(em) 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, manifestar(em) acerca do Laudo Pericial 

juntado aos autos – Id. 12360894 –, bem como, indicar as provas que 
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pretendam produzir, justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua 

intenção ao julgamento do processo no estado em que se encontra. Nada 

Mais.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1065017 Nr: 53181-82.2015.811.0041

 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: LINDINALVA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A/MT

 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.: 465611 Nr: 33090-44.2010.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLÉIA SILVA CORRÊA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOMA GRAMARCA DISTRIBUIDORA DE 

VEÍCULOS LTDA, BV FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE FERREIRA MARTINS - 

OAB:12586

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14.469-A, MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - OAB:42.277, 

REINALDO AMÉRICO ORTIGARA - OAB:OAB/MT 9552

 Vistos.

Requerido e deferido o cumprimento da sentença (fls. 214-218 e 232), 

intimadas, as executadas cumpriram voluntariamente a obrigação 

estampada no título executivo judicial (fls. 220-222, 224-226, 229-231, 

233-235, 242-244, 247-251 e 299-302).

A exequente, por sua vez, manifestou a sua concordância, requerendo o 

levantamento da quantia depositada judicialmente sem qualquer ressalva 

(fls. 303-304).

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 da advogada da exequente (fl. 

21), constando os dados bancários informados, conforme requerido (fl. 

304).

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.: 430962 Nr: 11406-63.2010.811.0041

 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: CLODIS ANTONIO MENEGAL, AFIRMATIVO CENTRO DE 

ENSINO SUPERIOR DE MATO GROSSO LTDA, YVA PAES DE BARROS, 

SEBASTIÃO FORTUNATO JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFIRMATIVO CENTRO DE ENSINO SUPERIOR 

DE MATO GROSSO LTDA, YVA PAES DE BARROS, CLODIS ANTONIO 

MENEGAL, SEBASTIÃO FORTUNATO JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE TELES DE OLIVEIRA - 

OAB:14455-E, GABRIELA DE SOUZA CORREIA - OAB:13.352, GERALDO 

CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4.032/MT, MARIA ANGELICA CORREA 

PRIMO - OAB:13470, NILTON LUIZ FERREIRA DA SILVA - 

OAB:4.811/MT, RODOLFO CORRÊA DA COSTA JÚNIOR - OAB:7.554/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LUIZ 

BERNARDINELLI - OAB:10.668/MT, FERNANDA BARROS OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 13.492, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:4.032/MT, JOÃO VICTOR GOMES DE SIQUEIRA - OAB:12246, 

LENILDO MARCIO DA SILVA - OAB:5.340/MT, NILTON LUIZ FERREIRA 

DA SILVA - OAB:4.811/MT, NILTON LUIZ FERREIRA DA SILVA - 

OAB:4811

 (...) Assim, os presentes embargos declaratórios não comportam 

acolhimento por não haver no julgado os vícios apontados.Desta feita, 

REJEITO os presentes embargos de declaração.Mantenho a sentença 

incólume. Caso haja a interposição de recurso de apelação pela parte ré, 

intime-se a parte autora para apresentar suas contrarrazões, querendo, 

no prazo de 15 (quinze) dias.Após o cumprimento do disposto no § 3º do 

artigo 1.010 do NCPC, remetam-se os autos ao egrégio Tribunal de Justiça 

para apreciação da interposição recursal.Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1148754 Nr: 31149-49.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIENAY CABRAL DE SOUZA

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

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRISIELY DAIANY MACHADO 

COSTA - OAB:13744/MT, RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT 23.763

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B

 Processo n° 31149-49.2016.811.0041

Código 1148754

Vistos.

Verifico que a executada colacionou comprovante do pagamento dos 

honorários advocatícios (fl. 387/388).

Intimada para se manifestar, a exequente deixou o prazo transcorrer in 

albis, conforme certidão de fls. 93.

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 o devedor cumpriu voluntariamente com sua 

obrigação, juntando aos autos comprovantes de depósito judicial do valor 

total de R$ 1.000,00 (mil reais).

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.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na distribuição e 

cautelas de praxe.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1128063 Nr: 22177-90.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERICA FERNANDA DOS SANTOS

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

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 (...) Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial da AÇÃO DE COBRANÇA 

DA DIFERENÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que ERICA 

FERNANDA DOS SANTOS move em desfavor de BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância de 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 (29.07.2015) e juros de mora de 1% ao mês, desde a 

citação.CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta fixada em 10% (dez por 
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cento) sob o valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do 

CPC, considerando, neste aspecto a natureza da demanda e a 

complexidade da causa.Com o trânsito em julgado, aguarde-se a 

manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, 

determino sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 766800 Nr: 19572-16.2012.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HÉLIO SILVA PARENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTINO DA COSTA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO ALEXANDRE MOLEIRO 

PIRES - OAB:7443/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA TOLEDO 

ARAÚJO - OAB:22.012, ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - 

OAB:13752, JOSE FABRICIO SAVIO REVELES DA CONCEIÇÃO - 

OAB:14.833/E

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

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas por intermédio 

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

manifestar-se, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, sobre o RETORNO DOS 

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA, postulando o que de direito. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 720151 Nr: 15590-28.2011.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE IVANIL MARIA DE BARROS, LEINE CARLA 

MONTEIRO DA SILVA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOSÉ TADEU REYES, SIMONE 

MOURA DE ARAÚJO REYES, ERALDO BENJAMIN PELUSO, FABIANA 

HERNANDES MERIGHI, GIAN CARLOS LEÃO PRESA, MIGUEL MUTRAN, 

Deise Isabel Lavoratti de Lima, NATANAZIA ALVES ALENCAR, LUIZ 

CARLOS PAES DE BARROS, RENATO MOURA DE ARAUJO REYES, 

LARICIA MELHORANÇA REYES, F. A. A. R., SALVADOR DE PAULA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA NEVES DE CARVALHO 

PERRI - OAB:9843-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NATANAZIA ALVES ALENCAR 

- OAB:9026, BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - OAB:9779/MT, 

DJALMA RIBEIRO ROMEIRO - OAB:7162/MT, ELARMIN MIRANDA - 

OAB:1895/MT, LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - OAB:905-A/MT, 

MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - OAB:4656/MT

 (...) determino:a)Intime-se o autor para que no prazo de 15 (quinze) dias, 

se desejar, manifeste-se acerca das contestações ofertadas;b)No mesmo 

prazo do item anterior, deverá o autor apresentar os seguintes 

documentos:a - Certidão atualizada do imóvel usucapiendo;b – procuração 

do espólio, conferido através da representante legal, regularizando, assim, 

a representação processual.Outrossim, em complementação determino:c) 

Oficie-se a 5ª Vara da Justiça do Trabalho, solicitando informações 

acerca da demanda de n. 0000822-27.2011.5.23.0005, bem como quanto 

a arrematação realizada nos autos de n. 0153400-84.20025.23.0005.(...) 

torno nula as citações postais do herdeiro Renato Moura de Araújo Reyes 

(fl. 504) e determino a citação pessoal do requerido através de Oficial de 

justiça.Por fim, defiro o pedido de vista formulado pela requerida Larícia 

Melhorança Reyes de Assis.Expeça-se o necessário. Às providências. 

Cumpra-se, com urgência por se tratar de processo incluso na Meta 

02/2018-CNJ.Cuiabá, 30 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.: 845088 Nr: 48833-89.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON GUERRA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agroverdi S/A Máquinas Agrícolas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO KAWASAKI - 

OAB:15729/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMIR BENNETT BUAINAIN - 

OAB:13373, THIAGO TAGLIAFERRO LOPES - OAB:208972/SP

 Da mesma forma, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados nos 

autos de cód. 908635 ao que condeno solidariamente as requeridas 

RODOBENS MAQUINAS AGRÍCOLAS LTDA e NEW HOLLAND, ao 

pagamento de danos materiais, no montante de R$28.000,00 (vinte e oito 

mil reais) acrescidos de juros de mora 1% ao mês, a partir da citação e 

correção monetária pelo INPC, a partir da data do desembolso (Súmula 43, 

STJ). Condeno, ainda, as requeridas RODOBENS MAQUINAS AGRÍCOLAS 

LTDA e NEW HOLLAND ao pagamento de danos morais, no montante de 

R$5.000,00 (cinco mil reais), ao que tal valor deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento (data da sentença - 

Súmula 362, STJ), acrescido de juros legais de 1% ao mês, a partir da 

citação. Por fim, condeno as requeridas RODOBENS MAQUINAS 

AGRÍCOLAS LTDA e NEW HOLLAND ao pagamento de custas e despesas 

processuais dos autos de cód. 908635, bem como honorários 

advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação, na forma do que estabelece o art. 82, § 2º e 85, § 2º, ambos 

do CPC.P.R.I. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa 

observadas as formalidades legais e o estabelecido pelo art. 611 da 

CNGC.Cumpra-se.Cuiabá, 30 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.: 871873 Nr: 10970-65.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILVA DANY MALHIROS SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILELA RONDON MOVEIS E DECORAÇÕES 

LTDA, EROALDO VILELA ROCHA, ROSINEI RONDON DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE CARDOSO OCAMPOS 

FACCHINI - OAB:7.153/MT, ROSANGELA PIVA MOURATO - 

OAB:12..504

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada na pessoa 

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

manifestar-se sobre a(s) Certidão(ões) lavrada(s) pelo oficial de justiça 

juntada à(s) fl(s).¬¬-, referente ao Cumprimento do Mandado 

anteriormente expedido, no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista que 

não houve êxito no cumprimento das intimações, devendo, se assim se 

desejar, recolher nova diligência do oficial de justiça para cumprimento. 

Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 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 

PINTO - OAB:11441, ROGÉRIO PINHEIRO CREPALDI - OAB:6616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 manifeste-se a parte exequente, requerendo o que entender de direito, 

querendo, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 378369 Nr: 14470-18.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DITAMAR FRANCISCO GOES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A, PAULO MÁRCIO 

RIBEIRO, PAULO ARTUR MOTTA DE MORAIS, CLAUDIMAR DEMARCO, 

JORGE ITO, ERVILA SILVA DE ALMEIDA, ZAID OMAIS, ADMAR PINTO DOS 
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SANTOS REIS, RODRIGO DE MESQUITA MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Wesley Verzignazzi - 

OAB:23171/O, MICHELLE FASCINI XAVIER - OAB:11413/MT, WILSON 

MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVALDO MAGNO LEITE 

TEIXEIRA - OAB:22.378, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - 

OAB:8506-A/MT

 Processo n° 14470-18.2009.811.0041

Código 378369

 Vistos.

 Ciente do ajuizamento da Ação Rescisória n° 1005580-84.2018.811.0000, 

fato que não tem o condão, por si só, de impedir o prosseguimento do 

presente cumprimento de sentença, ressalvada a concessão de tutela 

provisória pelo egrégio Tribunal de Justiça naquela atribuindo efeito 

suspensivo a esta, consoante o disposto no artigo 969 do NCPC.

Intime-se o exequente para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias (art. 

218, §3°, NCPC), requerendo o que entender de direito.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 925595 Nr: 46901-32.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BARCELOS CARLOS E GOMES ADVOGADOS 

ASSOCIADOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIUS DELBONI DE ANDRADE - 

OAB:12.573/MT

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

OAB:8.656/MT

 Vistos.

Requerido e deferido o cumprimento da sentença (fls. 289-294), intimada, 

a parte devedora cumpriu voluntariamente a obrigação estampada no título 

executivo judicial (fls. 295-298).

A parte credora, por sua vez, manifestou a sua concordância, requerendo 

o levantamento da quantia depositada judicialmente sem qualquer ressalva 

(fl. 300).

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.

Expeçam-se os competentes alvarás em favor da exequente e do seu 

advogado, constando os dados bancários informados, conforme 

requerido (fl. 300).

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.: 873586 Nr: 12279-24.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DA SILVA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Processo n° 12279-24.2014.811.0041

Código 873586

 Vistos.

 Ciente do ajuizamento da Ação Rescisória n° 1006799-35.2018.811.0000, 

fato que não tem o condão, por si só, de impedir o prosseguimento do 

presente cumprimento de sentença, ressalvada a concessão de tutela 

provisória pelo egrégio Tribunal de Justiça naquela atribuindo efeito 

suspensivo a esta, consoante o disposto no artigo 969 do NCPC.

Certifique-se o decurso do prazo para cumprimento voluntário da 

obrigação pela executada.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1105316 Nr: 12686-59.2016.811.0041

 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: POLIMIX CONCRETO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADS CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILSON DE CASTRO JUNIOR - 

OAB:18435/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Acolho os embargos de declaração de fls. 46-47, para sanar os vícios 

apontados na decisão de fl. 44, determinando a expedição de mandado de 

pagamento com prazo de 15 (quinze) dias para o seu cumprimento, bem 

como o pagamento de honorários advocatícios de 05% (cinco) por cento 

do valor da causa, cuja isenção recairá somente sobre as custas 

processuais, cajo o cumprimento do mandado se dê tempestivamente 

(NCPC, 701, § 1º).

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 300801 Nr: 13733-83.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EXATA FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELO MARCELO POUSO GRACIOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210-A/MT, HÉLIO MACHADO COSTA JÚNIOR - OAB:5682/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO LUIZ DE ARRUDA 

LINDOTE - OAB:14.876/MT, LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN - 

OAB:14309

 Vistos.

Traga o executado aos autos extratos da sua conta corrente dos meses 

de junho e julho de 2018, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, conclusos.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1131096 Nr: 23437-08.2016.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDER DA SILVA RODRIGUES BARBOSA

 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 CEZAR 

ZANDONADI - OAB:5736 O MT

 Código 1131096

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 (fls. 101/103).

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 
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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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 7550 Nr: 8161-30.1999.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINO CELIO CARNEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE WALTER ROSEIRO COUTINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA HELENA GRINGS SABO 

MENDES - OAB:8361/MT, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:4.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO GOMES NERY - 

OAB:2051/MT

 (...) Posto isso, JULGO EXTINTO o presente processo sem resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Novo Código de Processo 

Civil.Considerando que a extinção do processo se deu por fato 

relacionado ao comportamento desidioso da parte autora, aliado à linha de 

entendimento adotada pelo STJ, que se apoia no princípio da causalidade, 

condeno-a ao pagamento das custas e despesas processuais e dos 

honorários advocatícios, estes que arbitro no valor de 10% do valo da 

causa, com fundamento nos artigos 82, § 2º, e 85, § § 1º e 2º, do 

NCPC.Certificado o trânsito em julgado, a Secretaria Judicial remeterá os 

autos ao Cartório Contador/Distribuidor para o cálculo e a anotação das 

custas processuais, se houver, não se excluindo outras anotações que 

se fizerem necessárias.Após o retorno dos autos, a Gestora expedirá 

Certidão de Crédito em favor do credor, devendo adotar todas as 

providências estabelecidas no Provimento n. 84/2014 – CGJ.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1116578 Nr: 17289-78.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDVAL MOREIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208/MT

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

OAB:114.089, HENRIQUE A F MOTTA - OAB:113.815 OAB/RJ, PEDRO 

HENRIQUE B. SOUSA - OAB:155.834/RJ

 Processo n° 17289-78.2016.811.0041

Código 1116578

Vistos.

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

pagamento voluntário da obrigação e consequentemente requerimento de 

extinção do feito.

O exequente se manifestou à fl. 171 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 voluntariamente com sua 

obrigação, juntando aos autos o comprovante de depósito judicial do valor 

atualizado de R$ 442,07 (quatrocentos e quarenta e dois reais).

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. 171. 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 do alvará, arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1076242 Nr: 58079-41.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEITON ANTONIO SATURNINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REAL PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR COSTA - OAB:11.399/MT

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

SILVA - OAB:8184-A

 Processo n° 58079-41.2015.811.0041

Código 1076242

Vistos.

Verifico que às fls. 142, a executada colacionou comprovante do 

pagamento voluntário da obrigação e consequentemente requerimento de 

extinção do feito.

O exequente se manifestou à fl. 139 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 voluntariamente com sua 

obrigação, juntando aos autos o comprovante de depósito judicial do valor 

atualizado de R$ 2.690,40 (dois mil seiscentos e noventa reais e quarenta 

centavos).

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. 144. 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 do alvará, arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1134780 Nr: 25008-14.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO ZAMPIERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ NAVARRO RODRIGUES, CLAUDIA 

RONDON TORRES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4.094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 25008-14.2016.811.0041

Código 1134780

Vistos.

ROBERTO ZAMPIERI interpôs Embargos de Declaração às fls. 114/116, em 

face da decisão de fls. 99.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103071/8/2018 Página 43 de 688



 A parte embargante alega a existência de contradição r. decisum, que 

determinou o recolhimento das custas sobre o valor da causa e que 

montante deverá ser o mesmo da execução.

Requer o acolhimento dos seus embargos para corrigir a contradição, 

visando que seja reformada a referida decisão.

É o relato. Decido.

Ab initio, certifique-se a secretaria deste juízo a tempestividade dos 

presentes embargos. De início, registro que a finalidade do recurso de 

embargos de declaração é complementar o acórdão/sentença/decisão 

quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a 

fundamentação e a conclusão, ou obscuridade nas razões desenvolvidas.

Nesse sentido, colham-se os seguintes julgados:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO 

OU OBSCURIDADE. Os embargos de declaração constituem recurso hábil 

para sanação de omissão, contradição ou obscuridade existentes na 

decisão embargada, o que não ocorre no presente caso. Embargos de 

declaração rejeitados. (STF - ARE: 704353 RS , Relator: Min. JOAQUIM 

BARBOSA (Presidente), Data de Julgamento: 24/10/2013, Tribunal Pleno, 

Data de Publicação: DJe-228 DIVULG 19-11-2013 PUBLIC 20-11-2013).”

Analisando a sentença embargada, observo que razão assiste à 

embargante, no que tange a contradição. Isso porque, o r. decisum 

determinou o recolhimento das custas sobre o valor da causa e não do 

benefício econômico pretendido pelo embargante.

Com essas considerações, ACOLHO os embargos de declaração, para 

que fique constando na decisão a seguinte redação:

“ (...)

 Quanto ao valor atribuído aos embargos, assinalo que deverá ser o valor 

do proveito econômico almejado pelo embargante, inclusive para fins de 

recolhimento.

 (...).”

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1168240 Nr: 39385-87.2016.811.0041

 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: LISMAIK RODRIGUES DA SILVA

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

SEGURO S/A

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

- OAB:6.945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVALDO MAGNO LEITE 

TEIXEIRA - OAB:22.378, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - 

OAB:8.506-A, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12333

 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. 221. 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 do alvará, arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, 27 de Julho de 2018. Luiz Octávio O. Saboia 

RibeiroJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1075021 Nr: 57523-39.2015.811.0041

 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: CAMILA GOMES DE OLIVEIRA

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

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

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Processo n° 57523-39.2015.811.0041

Código 1075021

Vistos.

Verifico que às fls. 94, a executada colacionou comprovante do 

pagamento espontâneo da obrigação e consequentemente requerimento 

de extinção do feito.

O exequente se manifestou à fl. 98 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 espontaneamente com sua 

obrigação, juntando aos autos o comprovante de depósito judicial do valor 

atualizado de R$ 6.339,63 (seis mil trezentos e trinta e nove reais e 

sessenta e três centavos).

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. 98. 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 do alvará, arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 423839 Nr: 8107-78.2010.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAXIMOS TRANSPORTES LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ÂNGELO DE MACEDO 

- OAB:6811-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO POUSO MIRANDA - 

OAB:12.333/MT

 (...) Assim, os presentes embargos declaratórios não comportam 

acolhimento por não haver no julgado os vícios apontados.Desta feita, 

REJEITO os presentes embargos de declaração.Intime-se a parte ré para 

querendo, apresentar suas contrarrazões ao recurso de apelação (fls. 

508/531), querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.Após o cumprimento do 

disposto no § 3º do artigo 1.010 do NCPC, remetam-se os autos ao egrégio 

Tribunal de Justiça para apreciação da interposição recursal.Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1168727 Nr: 39574-65.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMARA ELMA ADRIANA SANTIAGO

 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:

 Processo n° 39574-65.2016.811.0041

Código 1168727
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 Vistos.

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, proposta por Samara 

Elma Adriana Santiago em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais.

1. Verifico que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do 

CPC/2015, assim como foi observada a determinação posta no artigo 320 

do mesmo diploma legal.

 2. Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 

do CPC/2015, com fundamento no disposto no artigo 334 do mesmo 

“codex”, RECEBO a petição inicial.

3. DEFIRO o pedido de assistência judicial gratuita, nos termos da Lei 

Federal 1060/50.

4. DESIGNO audiência de conciliação ou de mediação para o dia 28 de 

Setembro de 2018, às 09h30, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Capital, localizada neste Fórum.

4. CITE(M)-SE o(s) réu(s), com a faculdade do artigo 212, § 2º, do 

CPC/2015, para que compareça(m) à audiência designada, 

acompanhado(s) de advogado, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias, bem como para apresentar(em) contestação, no prazo previsto no 

artigo 335 do CPC/2015.

5. Havendo desinteresse pelo(s) réu(s) na realização da audiência, 

deverá peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (§5º, art. 334, CPC/2015).

 6. CONSIGNE-SE no mandado que, o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do 

CPC/2015, ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (art. 344, 

CPC/2015), bem como as partes devem estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (§ 9º, art. 334, CPC/2015).

7. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte autora 

deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação.

9. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1070088 Nr: 55415-37.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANO LEITE

 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: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Processo n° 55415-37.2015.811.0041

Código 1070088

 Vistos.

 Intime-se a parte autora, por correspondência com aviso de recebimento - 

AR (art. 273, II, CPC), para promover o regular andamento do processo, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 916696 Nr: 41238-05.2014.811.0041

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->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: ELIAS JOSE DE TOLEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 41238-05.2014.811.0041

Código 916696

 Vistos.

 A parte autora desistiu da presente ação, conforme se denota da petição 

de fl. 50.

É o breve relato. Fundamento e decido.

Acerca da desistência da ação, o parágrafo 5º do artigo 485 do NCPC 

dispõe que:

§ 5º. A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença.

Não obstante, o artigo 90 do NCPC dispõe que:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia 

ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão 

pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

Desta feita, HOMOLOGO, por sentença, a desistência da ação 

manifestada à fl. 50, extinguindo o feito sem resolução de mérito, nos 

termos dos artigos 200, § único, e 485, inciso VIII, do novo Código de 

Processo Civil de 2015.

Sem honorários advocatícios por não ter sido aperfeiçoada a relação 

jurídica processual.

 Custas e despesas processuais pela parte autora. No entanto, sendo o 

mesmo beneficiário da Justiça Gratuita, a exigibilidade do crédito ficará 

suspensa até a fluência do prazo de cinco anos, conforme dispõe o art. 

98, § 3º do CPC.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, arquivando-se com as anotações 

e baixas de estilo.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 123191 Nr: 10684-73.2003.811.0041

 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: ISABEL LUIZA DE ABREU LEITE, FÁBIO FIRMINO LEITE 

JÚNIOR, FABÍOLA ABREU LEITE FERRACINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ OLEGÁRIO RAMOS, LEILA APARECIDA 

CASTELLE, Valdeci Brito Albres, WILSON DE OLIVEIRA, ALCIDES 

ANASTÁCIO, JOSÉ FAUSTINO DOS SANTOS, LEUNILIA PINTO DE 

ARRUDA, ALVARO DELUDE VIEIRA, EDMILSON DOMINGOS DO 

NASCIMENTO, IZA MARIA PINTO DE ARRUDA, LAUDISON FERREIRA 

ALBRES, ZILDERLÂNDIA ZILMAR FERREIRA ALBRES, LUIZ MARTINS DE 

SIQUEIRA NETO, MARIA LÚCIA CARRITO, PAULO DOS ANJOS ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto Moreira 

Caparica - OAB:7034/MT, Vladimiro Amaral de Souza - OAB:MT/1578

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO CESAR GONÇALVES 

BENITES - OAB:12.035-A/MT

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

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

na pessoa de seu advogado, para no prazo de 05 (cinco) dias, RETIRAR 

A CERTIDÃO expedida. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 883648 Nr: 19015-58.2014.811.0041

 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: GRANDE MOTOS COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARRA MOTOS LTDA, ELIAS DO PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON NUNES DE 

FIGUEIREDO - OAB:5324/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

na pessoa de seu advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, enviar ao 

email da Vara (cba.3civel@tjmt.jus.br) o resumo da petição inicial, a fim de 

ser expedido o Edital de Citação. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 864024 Nr: 4842-29.2014.811.0041

 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: CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E 

SANEAMENTO LTDA, JORGE ANTÔNIO PIRES DE MIRANDA, JULIO 

FLAVIO CAMPOS DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAEM - SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO, 
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ENGENHARIA E MANUTENAÇA LTDA

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

BARCELOS - OAB:11.652/MT, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - 

OAB:6.848-B/MT, LUIZ HENRIQUE MOREIRA DA SILVA - OAB:18981

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada na pessoa 

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

manifestar-se sobre a(s) Certidão(ões) lavrada(s) pelo oficial de justiça 

juntada à(s) fl(s).¬¬-, referente ao Cumprimento do Mandado 

anteriormente expedido, no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista que 

não houve êxito no cumprimento das intimações, devendo, se assim se 

desejar, recolher nova diligência do oficial de justiça para cumprimento. 

Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 908635 Nr: 35933-40.2014.811.0041

 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: EDSON GUERRA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agroverdi S/A Máquinas Agrícolas, NEW 

HOLLAND

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, RICARDO KAWASAKI - OAB:15729/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO MUCCI LOUREIRO 

DE MELO - OAB:144880/SP, THIAGO TAGLIAFERRO LOPES - 

OAB:OAB/SP 208972

 (...)JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados nos autos de cód. 

845088, tornando definitiva a tutela concedida às fls. 131/132, ao que 

condeno a requerida RODOBENS MAQUINAS AGRÍCOLAS LTDA, ao 

pagamento de danos materiais, no montante de R$28.000,00 (vinte e oito 

mil reais) (...)Condeno, ainda, a requerida RODOBENS MAQUINAS 

AGRÍCOLAS LTDA ao pagamento de danos morais, no montante de 

R$21.000,00 (vinte e um mil reais), (...)Condeno, também, a requerida 

RODOBENS MAQUINAS AGRÍCOLAS LTDA ao pagamento de multa que 

arbitro em 10% sobre o valor corrigido da causa,(...) Por fim, condeno a 

requerida RODOBENS MAQUINAS AGRÍCOLAS LTDA ao pagamento de 

custas e despesas processuais dos autos de cód. 845088, bem como 

honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o 

valor da condenação, na forma do que estabelece o art. 82, § 2º e 85, § 

2º, ambos do CPC.Da mesma forma, JULGO PROCEDENTES os pedidos 

formulados nos autos de cód. 908635 ao que condeno solidariamente as 

requeridas RODOBENS MAQUINAS AGRÍCOLAS LTDA e NEW HOLLAND, 

ao pagamento de danos materiais, no montante de R$28.000,00 (vinte e 

oito mil reais) acrescidos de juros de mora 1% ao mês, a partir da citação 

e correção monetária pelo INPC, a partir da data do desembolso (Súmula 

43, STJ). Condeno, ainda, as requeridas RODOBENS MAQUINAS 

AGRÍCOLAS LTDA e NEW HOLLAND ao pagamento de danos morais, no 

montante de R$5.000,00 (cinco mil reais), ao que tal valor deverá ser 

corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento (data da 

sentença - Súmula 362, STJ), acrescido de juros legais de 1% ao mês, a 

partir da citação. Por fim, condeno as requeridas RODOBENS MAQUINAS 

AGRÍCOLAS LTDA e NEW HOLLAND ao pagamento de custas e despesas 

processuais dos autos de cód. 908635, bem como honorários 

advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação, na forma do que estabelece o art. 82, § 2º e 85, § 2º, ambos 

do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 848224 Nr: 51595-78.2013.811.0041

 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: ADELIA CONCEIÇÃO DE FIGUEIREDO

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 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, justificar o 

não comparecimento à perícia agendada, sob pena de arquivamento dos 

autos. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 748441 Nr: 99-44.2012.811.0041

 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: V.A COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA LATICINIOS MARAJOARA DO 

NORTE LTDA, BANCO BRADESCO S.A., BANCO SAFRA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VAGNER SOARES SULAS - 

OAB:8455/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FÁBIO MARQUES DIAS 

JÚNIOR - OAB:6.398/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 Ante todo o exposto, extingo a demanda secundária, ao que reconheço a 

ilegitimidade passiva da litisdenunciada, na forma do estabelece o art. 485, 

VI do CPC, motivo pelo qual condeno a litisdenunciante - Indústria Laticínios 

Marajoara do Norte Ltda – ao pagamento das custas e despesas 

processuais decorrentes da denunciação à lide, bem como aos honorários 

advocatícios do procurador da demandada, que arbitro em R$ 1.000,00 

(um mil reais), na forma do que estabelece o art. 85, § 2º do CPC. Com 

relação à lide principal, na forma do que estabelece o art. 487, I do CPC, 

torno definitiva a tutela de urgência concedida nos autos (tutela 

antecipada), ao que JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

formulados na inicial para declarar a inexistência da dívida apontada ao 

protesto pela requerida e em discussão nos autos (Duplicata mercantil de 

n. 961059338, protestada de modo irregular através do instrumento de 

protesto n. 25.010 – fl. 17).Considerando a sucumbência recíproca, 

condeno cada parte ao pagamento de 50% das custas processuais, e ao 

pagamento de honorários da parte adversa, ao que fixo estes em R$ 

1.000,00 (um mil reais), nos termos dos artigos 82, § 2º, 85, § 2º, e 86 

todos do CPC.Oficie-se ao Cartório de Protesto comunicando-lhe o 

cancelamento definitivo do protesto realizado e em discussão nos 

autos.P.R.I. Após o trânsito em julgado, observe-se o disposto no art. 611 

da CNGC, procedendo-se as anotações e baixas de 

estilo.Cumpra-se.Cuiabá, 30 de julho de 2.018.Luiz Octávio O. Saboia 

RibeiroJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 898485 Nr: 28714-73.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INFOSIX COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA, MAURICIO 

DOS SANTOS GAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA

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

OAB:10.228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flavio Rodovalho - 

OAB:OAB/GO 14.068

 (...) rejeito as preliminares de carência da ação e de ilegitimidade passiva 

da requerida.Com relação aos pontos controvertidos existência de 

pedidos de assistência técnica formulados fora do prazo de garantia da 

fábrica ou após o término do contrato com a fabricante, e consequente 

indicação da autora pela requerida como responsável pela garantia dos 

equipamentos. Existência de dano material e moral em decorrência dos 

fatos à requerida.Consta, ainda, nos autos apenas o pedido da requerida 

pela produção de prova testemunhal, que entendo como pertinente e 

necessária, ao que defiro a produção de prova testemunhal. Outrossim, 

determino que o rol de testemunha seja depositado em Juízo, no prazo 

máximo de 10 (dez) dias, caso já não exista nos autos, cabendo aos 

procuradores das partes informar ou intimar a testemunhas arroladas do 

dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a 

intimação deste juízo, na forma do que preconiza o art. 455 do CPC. Nesse 

aspecto, deve o causídico proceder a intimação da testemunha por carta 

com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (§ 1º do 

art. 455, CPC), ressalvando que a inércia na realização da intimação 
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importa em desistência da inquirição da testemunha (§ 3º do art. 455, 

CPC).Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 09.10.2018 

às 14:00 horas, devendo as partes se apresentarem aptas para as 

providências dispostas no art. 364, caput do CPC.Declaro o feito 

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

com urgência por se tratar de processo incluso na Meta 

02/2018-CNJ.Cuiabá, 30 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.: 927876 Nr: 48153-70.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRE FLAVIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUTH VALERIA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada na pessoa 

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

manifestar-se sobre a(s) Certidão(ões) lavrada(s) pelo oficial de justiça 

juntada à(s) fl(s).¬¬-, referente ao Cumprimento do Mandado 

anteriormente expedido, no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista que 

não houve êxito no cumprimento das intimações, devendo, se assim se 

desejar, recolher nova diligência do oficial de justiça para cumprimento. 

Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1108299 Nr: 13982-19.2016.811.0041

 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: ALMERINDA SANTOS PIRES, AMILCO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTOR HUGO APARECIDO DE ARAUJO 

GOMES FERREIRA DA ROCHA, ELOINA DE ARAUJO GOMES, AILTON 

FERREIRA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO CESAR FERNANDES - 

OAB:11801

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada na pessoa 

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

manifestar-se sobre a(s) Certidão(ões) lavrada(s) pelo oficial de justiça 

juntada à(s) fl(s).¬¬-, referente ao Cumprimento do Mandado 

anteriormente expedido, no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista que 

não houve êxito no cumprimento das intimações, devendo, se assim se 

desejar, recolher nova diligência do oficial de justiça para cumprimento. 

Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 138964 Nr: 23597-87.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORDELINA RUELA PEREIRA, CID ADMINISTRADORA DE 

IMÓVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON GOMES BORGES, ANDRÉ GOMES 

BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUIZA PERON - OAB:2407-E, 

ANDREA PINTO BIANCARDINI - OAB:5.009/MT, ANNAVERA AURESCO 

ATTÍLIO - OAB:7.988-MT, Aparecido Tervonoi de Moraes - 

OAB:2397/MT, GISLAINE TRIVELLATO GRASSI - OAB:7583-MT, 

KAROLINE RODRIGUES FÁVERO - OAB:8018/MT, OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NORMA AUXILIADORA MAIA 

HANS - OAB:4.467/MT

 Nos termos da Legislação Vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada na pessoa 

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

manifestar-se sobre a(s) Certidão(ões) lavrada(s) pelo oficial de justiça 

juntada à(s) fl(s).¬¬-, referente ao Cumprimento do Mandado 

anteriormente expedido, no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista que 

não houve êxito no cumprimento das intimações, devendo, se assim se 

desejar, recolher nova diligência do oficial de justiça para cumprimento. 

Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 388284 Nr: 24048-05.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: POSTO PETROFURT - FURTADO & FURTADO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM COMÉRCIO SERVIÇOS E 

REPRESENTAÇÕES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA COÊLHO DA SILVA - 

OAB:6106/MT, VALMIR PEDRO SCALCO - OAB:5963/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO EDUARDO DA 

COSTA E SILVA - OAB:13752

 Nos termos da Legislação Vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada na pessoa 

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

manifestar-se sobre a(s) Certidão(ões) lavrada(s) pelo oficial de justiça 

juntada à(s) fl(s).¬¬-, referente ao Cumprimento do Mandado 

anteriormente expedido, no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista que 

não houve êxito no cumprimento das intimações, devendo, se assim se 

desejar, recolher nova diligência do oficial de justiça para cumprimento. 

Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1041820 Nr: 42456-34.2015.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA DA PAIXÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARISA FRATARI DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEBER NOVAES SANTA ROSA - 

OAB:6277/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANSELMO CURSINO JORGE - 

OAB:2330, LAURA FONSECA CORRÊA - OAB:7041/MT, MOSAR 

FRATARI TAVARES - OAB:3229-B

 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, dar 

andamento ao feito, postulando o que entender de direito. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 7379 Nr: 12067-28.1999.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEN S/C LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOANA D'ARC LIMA SOARES MATRICARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI - 

OAB:6525/MT, RONIMÁRCIO NAVES - OAB:6.228/MT, THAISA 

CRISTINA L. SILVA PENHA - OAB:9187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Manifeste-se a parte exequente, requerendo o que entender de direito, 

querendo, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 732140 Nr: 28298-13.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO DOS SANTOS MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL ANGELO KABBAD, GISELA ALVES 

DA COSTA, CLÁUDIA DE AZEVEDO MIRANDA, VICENCIA MARTINS 

MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME AZEVEDO M. 

MENDONÇA - OAB:20.683, JOÃO DOS SANTOS MENDON - OAB:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO AIDAMUS DE 

LAMÔNICA FREIRE - OAB:6000/MT, MARCELO FELICIO GARCIA - 

OAB:7.297/MT

 Manifeste-se a parte exequente, requerendo o que entender de direito, 

querendo, no prazo de 05 (cinco) dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 162069 Nr: 12876-42.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARAMURU ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERTINORTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON MANOEL JÚNIOR - 

OAB:5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAREZ PAULO SECCHI - 

OAB:10483

 Nos termos da Legislação Vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada na pessoa 

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

manifestar-se sobre a(s) Certidão(ões) lavrada(s) pelo oficial de justiça 

juntada à(s) fl(s).¬¬-, referente ao Cumprimento do Mandado 

anteriormente expedido, no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista que 

não houve êxito no cumprimento das intimações, devendo, se assim se 

desejar, recolher nova diligência do oficial de justiça para cumprimento. 

Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 790162 Nr: 44204-09.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITAPAN INDÚSTRIA FARMACÊUTICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIPROFAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 

FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO MAURICIO ALVES 

ATIÊ - OAB:12518

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada na pessoa 

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

manifestar-se sobre a(s) Certidão(ões) lavrada(s) pelo oficial de justiça 

juntada à(s) fl(s).¬¬-, referente ao Cumprimento do Mandado 

anteriormente expedido, no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista que 

não houve êxito no cumprimento das intimações, devendo, se assim se 

desejar, recolher nova diligência do oficial de justiça para cumprimento. 

Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 795119 Nr: 1447-63.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANDRO DE OLIVEIRA FARIAS, ELIANE OLIVEIRA DE 

FARIAS, CARLOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERALDO FIGUEIREDO SÁ, DEIZY FÁTIMA 

FERREIRA E SILVA SÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCILENY SIQUEIRA CAMPOS 

FERLETE - OAB:6404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada na pessoa 

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

manifestar-se sobre a(s) Certidão(ões) lavrada(s) pelo oficial de justiça 

juntada à(s) fl(s).¬¬-, referente ao Cumprimento do Mandado 

anteriormente expedido, no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista que 

não houve êxito no cumprimento das intimações, devendo, se assim se 

desejar, recolher nova diligência do oficial de justiça para cumprimento. 

Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 15535 Nr: 12635-73.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEXACO BRASIL S/A - PRODUTOS DE PETRÓLEO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOLA TRANSPORTES E COMÉRCIO DE DIESEL 

LTDA, EVANDRO MASCARENHAS, RUBENS BARROS AVILA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCIA FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:3662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Manifeste-se a parte exequente, requerendo o que entender de direito, 

querendo, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 732140 Nr: 28298-13.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO DOS SANTOS MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL ANGELO KABBAD, GISELA ALVES 

DA COSTA, CLÁUDIA DE AZEVEDO MIRANDA, VICENCIA MARTINS 

MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME AZEVEDO M. 

MENDONÇA - OAB:20.683, JOÃO DOS SANTOS MENDON - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO AIDAMUS DE 

LAMÔNICA FREIRE - OAB:6000/MT, MARCELO FELICIO GARCIA - 

OAB:7.297/MT

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

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

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

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

mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 732140 Nr: 28298-13.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO DOS SANTOS MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL ANGELO KABBAD, GISELA ALVES 

DA COSTA, CLÁUDIA DE AZEVEDO MIRANDA, VICENCIA MARTINS 

MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME AZEVEDO M. 

MENDONÇA - OAB:20.683, JOÃO DOS SANTOS MENDON - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO AIDAMUS DE 

LAMÔNICA FREIRE - OAB:6000/MT, MARCELO FELICIO GARCIA - 

OAB:7.297/MT

 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): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 7379 Nr: 12067-28.1999.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEN S/C LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOANA D'ARC LIMA SOARES MATRICARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI - 

OAB:6525/MT, RONIMÁRCIO NAVES - OAB:6.228/MT, THAISA 
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CRISTINA L. SILVA PENHA - OAB:9187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que a parte executada deixou de pagar o seu débito, 

DEFIRO o pedido de penhora on-line via BACENJUD, razão pela qual 

expeço a competente ordem, cujo recibo de protocolamento de bloqueio 

segue anexo, permanecendo os autos em gabinete até que se processe 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central do Brasil.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a conta 

de Depósito Judicial do Poder Judiciário, considerando-se efetuada a 

penhora quando confirmada, valendo o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos, como o seu respectivo termo, 

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): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 946607 Nr: 58389-81.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABEL CRISTINA CAMILO FRANCISCO

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

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): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 15535 Nr: 12635-73.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEXACO BRASIL S/A - PRODUTOS DE PETRÓLEO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOLA TRANSPORTES E COMÉRCIO DE DIESEL 

LTDA, EVANDRO MASCARENHAS, RUBENS BARROS AVILA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCIA FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:3662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que a parte executada deixou de pagar o seu débito, 

DEFIRO o pedido de penhora on-line via BACENJUD, razão pela qual 

expeço a competente ordem, cujo recibo de protocolamento de bloqueio 

segue anexo, permanecendo os autos em gabinete até que se processe 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central do Brasil.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a conta 

de Depósito Judicial do Poder Judiciário, considerando-se efetuada a 

penhora quando confirmada, valendo o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos, como o seu respectivo termo, 

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.: 788879 Nr: 42871-22.2012.811.0041

 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: ALCIDES CERSULINO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUBELLO CONSTRUÇÃO, 

INCORPORAÇÃO E VENDAS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, MAURÍCIO AUDE - 

OAB:4.667-O/MT, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:9.247/MT

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

OAB:7.504/MT

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

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

intimada na pessoa de seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar CONTRARRAZÕES ao RECURSO DE APELAÇÃO apresentado 

pela parte REQUERIDA. Nada mais.

4ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023021-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO DA SILVA MAGALHAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1023021-52.2018.8.11.0041. AUTOR: 

JOSE AUGUSTO DA SILVA MAGALHAES RÉU: PORTO SEGURO 

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

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

com vistas à conciliação designada para o dia 28/09/2018, às 09h15, a ser 

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

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

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

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

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

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

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

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

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

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

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

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

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

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

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

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

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

CPC. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 27 de julho de 2018. Emerson Luis 
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Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023021-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO DA SILVA MAGALHAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1023021-52.2018.8.11.0041. AUTOR: 

JOSE AUGUSTO DA SILVA MAGALHAES RÉU: PORTO SEGURO 

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

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

com vistas à conciliação designada para o dia 28/09/2018, às 09h15, a ser 

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

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

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

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

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

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 27 de julho de 2018. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022995-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE BARBOSA FIALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022995-54.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: LUIZ HENRIQUE BARBOSA FIALHO REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à 

audiência com vistas à conciliação designada para o dia 28/09/2018, às 

08h30, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital 

(art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois 

por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 

334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o 

patrono constituído nos autos, da data da audiência acima designada (art. 

334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência, acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a 

parte ré de que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 27 de julho de 2018. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022488-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA BUSANELLO SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022488-93.2018.8.11.0041. AUTOR: 

ADRIANA BUSANELLO SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à 

conciliação designada para o dia 28/09/2018, às 08h30, a ser realizada 

pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), 

advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se 

a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, 

da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré 

informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá 

ser certificado no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser 

intimada para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo 

do andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como 

recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da 

gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 26 de julho de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022488-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA BUSANELLO SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022488-93.2018.8.11.0041. AUTOR: 

ADRIANA BUSANELLO SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à 

conciliação designada para o dia 28/09/2018, às 08h30, a ser realizada 

pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), 

advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se 

a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, 

da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré 

informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá 

ser certificado no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser 

intimada para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo 

do andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como 

recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da 

gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 26 de julho de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022565-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEIS APARECIDA PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022565-05.2018.8.11.0041. AUTOR: 

ROSINEIS APARECIDA PEREIRA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência 

com vistas à conciliação designada para o dia 28/09/2018, às 08h45, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 26 de julho de 2018. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022565-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEIS APARECIDA PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022565-05.2018.8.11.0041. AUTOR: 

ROSINEIS APARECIDA PEREIRA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência 

com vistas à conciliação designada para o dia 28/09/2018, às 08h45, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 26 de julho de 2018. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022668-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALEXANDRE DE ARRUDA MACIEL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022668-12.2018.8.11.0041. AUTOR: 

CARLOS ALEXANDRE DE ARRUDA MACIEL RÉU: PORTO SEGURO 
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COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência 

com vistas à conciliação designada para o dia 28/09/2018, às 12h, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 27 de julho de 2018. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022668-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALEXANDRE DE ARRUDA MACIEL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022668-12.2018.8.11.0041. AUTOR: 

CARLOS ALEXANDRE DE ARRUDA MACIEL RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência 

com vistas à conciliação designada para o dia 28/09/2018, às 12h, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 27 de julho de 2018. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023015-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUELINA FERRAI TEIXEIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1023015-45.2018.8.11.0041. AUTOR: 

RAQUELINA FERRAI TEIXEIRA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência 

com vistas à conciliação designada para o dia 28/09/2018, às 09h, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 27 de julho de 2018. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022924-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMAR FERREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022924-52.2018.8.11.0041. AUTOR: 

ITAMAR FERREIRA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à 

conciliação designada para o dia 28/09/2018, às 08h45, a ser realizada 

pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), 

advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 
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econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se 

a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, 

da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré 

informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá 

ser certificado no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser 

intimada para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo 

do andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como 

recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da 

gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 27 de julho de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022924-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMAR FERREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022924-52.2018.8.11.0041. AUTOR: 

ITAMAR FERREIRA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à 

conciliação designada para o dia 28/09/2018, às 08h45, a ser realizada 

pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), 

advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se 

a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, 

da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré 

informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá 

ser certificado no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser 

intimada para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo 

do andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como 

recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da 

gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 27 de julho de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022896-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE CARDOSO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022896-84.2018.8.11.0041. AUTOR: 

JOSUE CARDOSO DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à 

conciliação designada para o dia 28/09/2018, às 08h15, a ser realizada 

pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), 

advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se 

a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, 

da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré 

informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá 

ser certificado no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser 

intimada para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo 

do andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como 

recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da 

gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 27 de julho de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022896-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE CARDOSO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022896-84.2018.8.11.0041. AUTOR: 

JOSUE CARDOSO DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à 

conciliação designada para o dia 28/09/2018, às 08h15, a ser realizada 

pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), 

advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se 

a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, 

da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 
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havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré 

informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá 

ser certificado no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser 

intimada para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo 

do andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como 

recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da 

gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 27 de julho de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022672-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ MARCELO RODRIGUES DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022672-49.2018.8.11.0041. AUTOR: LUIZ 

MARCELO RODRIGUES DE ARAUJO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com 

vistas à conciliação designada para o dia 28/09/2018, 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). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 27 de julho de 2018. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022672-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ MARCELO RODRIGUES DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022672-49.2018.8.11.0041. AUTOR: LUIZ 

MARCELO RODRIGUES DE ARAUJO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com 

vistas à conciliação designada para o dia 28/09/2018, 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). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 27 de julho de 2018. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022664-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE MIRALHA TERUEL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022664-72.2018.8.11.0041. AUTOR: 

NEIDE MIRALHA TERUEL RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 28/09/2018, às 11h45, a ser realizada pela Central 

de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 
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verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. 

Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá ser certificado 

no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser intimada para 

manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do 

andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa 

(art. 154, VI, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da 

Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 27 

de julho de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022664-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE MIRALHA TERUEL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022664-72.2018.8.11.0041. AUTOR: 

NEIDE MIRALHA TERUEL RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 28/09/2018, às 11h45, a ser realizada pela Central 

de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. 

Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá ser certificado 

no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser intimada para 

manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do 

andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa 

(art. 154, VI, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da 

Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 27 

de julho de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022661-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022661-20.2018.8.11.0041. AUTOR: 

MARIA FERREIRA DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à 

conciliação designada para o dia 28/09/2018, às 11h30, a ser realizada 

pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), 

advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se 

a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, 

da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré 

informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá 

ser certificado no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser 

intimada para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo 

do andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como 

recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da 

gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 27 de julho de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022661-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022661-20.2018.8.11.0041. AUTOR: 

MARIA FERREIRA DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à 

conciliação designada para o dia 28/09/2018, às 11h30, a ser realizada 

pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), 

advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se 

a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, 

da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré 

informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá 

ser certificado no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser 

intimada para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo 

do andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como 

recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da 

gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 27 de julho de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022573-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAXWEL MAYK GONCALVES ZAMPIERI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO S/A (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022573-79.2018.8.11.0041. AUTOR: 

MAXWEL MAYK GONCALVES ZAMPIERI RÉU: PORTO SEGURO 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 28/09/2018, às 11h15min, a ser realizada pela 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo 

que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte 

requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, da 

data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes 

cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré 

informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá 

ser certificado no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser 

intimada para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo 

do andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como 

recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da 

gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 27 de julho de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022573-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAXWEL MAYK GONCALVES ZAMPIERI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022573-79.2018.8.11.0041. AUTOR: 

MAXWEL MAYK GONCALVES ZAMPIERI RÉU: PORTO SEGURO 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 28/09/2018, às 11h15min, a ser realizada pela 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo 

que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte 

requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, da 

data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes 

cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré 

informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá 

ser certificado no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser 

intimada para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo 

do andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como 

recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da 

gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 27 de julho de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022568-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA JANAINA GONCALVES DOURADOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022568-57.2018.8.11.0041. AUTOR: 

CARLA JANAINA GONCALVES DOURADOS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência 

com vistas à conciliação designada para o dia 28/09/2018, às 11h, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 27 de julho de 2018. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022568-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA JANAINA GONCALVES DOURADOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022568-57.2018.8.11.0041. AUTOR: 

CARLA JANAINA GONCALVES DOURADOS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência 

com vistas à conciliação designada para o dia 28/09/2018, às 11h, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 27 de julho de 2018. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022816-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS RANGEL ANTUNES MACIEL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS KENJI TANAKA OAB - MT20773/O (ADVOGADO)

GESSICA REGINA VIDOTTI MACHADO OAB - MT24539/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1022816-23.2018.8.11.0041. AUTOR: LUCAS 

RANGEL ANTUNES MACIEL RÉU: IUNI EDUCACIONAL S/A. Cuida-se de 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer c.c 

Reparação por Danos Morais c/c Pedido de Tutela de Urgência ajuizada 

por LUCAS RANGEL ANTUNES MACIEL contra IUNI UNIC EDUCACIONAL 

LTDA (UNIC CUIABÁ). O autor afirma ser acadêmico do curso de medicina 

junto à instituição ré, com financiamento de 93,96% pelo Fundo de 

Financiamento ao Estudante de Ensino Superior (FIES), desde 2016. Conta 

que efetuou o ultimo aditivo, correspondente ao primeiro semestre de 

2018, contudo, foi surpreendido com a cobrança de R$ 37.031,61 (trinta e 

sete mil e trinta e um reais e sessenta e um centavos), referentes às 

mensalidades do corrente ano. Ocorre que, ao realizar a cobrança 

indevida, a ré sequer apresentou justificativa quanto à finalidade do débito, 

sendo discriminada apenas como: FIES NÃO ADITADO. Ao contrário disso, 

o aditamento para o primeiro semestre de 2018 foi devidamente realizado 

em 10/02/2018. Apesar de tentar solucionar o impasse 

administrativamente, a ré se quedou inerte. Assim, pleiteia a concessão de 

tutela de urgência para que a parte ré: i) suspenda imediatamente toda e 

qualquer cobrança do valor da mensalidade, além do valor já garantido 

pelo FIES; ii) se abstenha de incluir o nome da autora no cadastro de 

inadimplentes; iii) se abstenha de bloquear os acessos da parte 

requerente ao sistema da instituição, bem como campus universitário, 

frequentar aulas, lista de chamada e realização de provas; iv) se 

abstenha de impedir as rematrículas dos semestres posteriores em razão 

dos débitos discutidos nos autos; v) em caso de descumprimento seja 

aplicada multa diária. Vieram-me os autos conclusos. DECIDO. No que 

dispõe o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se 

do referido dispositivo que havendo probabilidade de o direito existir, 

aliado ao perigo de dano, tem-se como requisito suficiente para a 

concessão da tutela antecipada, não mais necessitando de prova 

inequívoca capaz de autorizar uma sentença de mérito favorável, como 

outrora se exigia. Em análise aos autos, verifico que a pretensão em sede 

liminar merece prosperar. Na hipótese, identifico a probabilidade do direito 

deduzido, notadamente pelos documentos anexados junto a inicial, donde 

há evidências de que a parte requerente é beneficiária de financiamento 

estudantil no valor correspondente a 93,96% da mensalidade do curso de 

Medicina, bem como que foi feito o aditamento do FIES referente ao 1º 

Semestre de 2018. Observa-se que o impedimento da realização de 

rematrícula nos semestres posteriores, bem como bloquear os acessos da 

parte requerente ao sistema da instituição, bem como campus 

universitário, frequentar aulas, lista de chamada e realização de provas 

ocasiona risco de dano, pois poderá perder o semestre letivo de sua 

graduação, impedindo de dar prosseguimento ao curso. Quanto à 

suspensão das cobranças dos valores a título de mensalidade e a 

abstenção de inserção do nome do autor nos órgãos de proteção ao 

crédito, tais pleitos também merecem guarida ao passo que o 

financiamento estudantil é 93,96%, de maneira que não teria razão para 

realizar cobranças de valores que correspondem a quase o semestre 

inteiro. Demais disso, constata o perigo de dano em face dos prejuízos 

econômicos causados pela inscrição negativa do nome do autor, o qual 

ficará impossibilitado de trabalhar com seus créditos e formalizar 

transações comerciais. É valido ainda consignar que o deferimento das 

medidas postuladas não representa perigo de irreversibilidade, pois nos 

termos do art. 296, do CPC, a tutela de urgência pode ser a qualquer 

tempo revogada ou modificada, surgindo novos fatos que assim 

autorizem. Diante do exposto, com amparo no artigo 300 do Código de 

Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela de urgência: a) SE ABSTENHA 

de cobrar e inserir o nome da parte reclamante nos cadastros de 

inadimplentes referentes aos débitos aqui discutidos, no valor de R$ 

37.031,61 (trinta e sete mil e trinta e um reais e sessenta e um centavos), 

bem como futuros débitos relacionados ao valor da mensalidade, além do 

valor já garantido pelo FIES, até ulterior deliberação; b) SE ABSTENHA de 

aplicar sanções pedagógicas ou administrativas ao requerente, relativas 

ao uso do sistema da instituição, acesso ao campus universitário, 

frequentar aulas, lista de chamada e realização de provas. c) SE 

ASBSTENHA de impedir as rematrículas dos semestres posteriores em 

razão dos débitos discutidos nos autos; d) Para o caso de não 

cumprimento da determinação por parte da parte Requerida, imponho a 

multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 20.000,00 

(vinte mil reais), nos termos do art. 297, Parágrafo único, c/c artigo 537, do 

CPC. Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência designada para o dia 

02/10/2018, às 8h30 – Sala 7, com vistas à conciliação a ser realizada 

pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), 

advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se 

a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, 

da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 
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presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Antevendo a relação consumerista entre as partes, 

DEFIRO a inversão do ônus da prova. Defiro à parte autora os benefícios 

da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 26 de julho de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022637-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO PAULO DE OLIVEIRA NUNES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE ALVES DONEGA OAB - MT7467/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1022637-89.2018.8.11.0041. AUTOR: PEDRO 

PAULO DE OLIVEIRA NUNES RÉU: IUNI EDUCACIONAL S/A. Cuida-se de 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer c.c 

Reparação por Danos Morais c/c Pedido de Tutela de Urgência ajuizada 

por PEDRO PAULO DE OLIVEIRA NUNES contra IUNI EDUCACIONAL S/A. O 

autor afirma ser acadêmico do curso de medicina junto à instituição ré, 

com financiamento de 100% pelo Fundo de Financiamento ao Estudante de 

Ensino Superior (FIES), desde 2015. Conta que efetuou o ultimo aditivo, 

correspondente ao primeiro semestre de 2018, contudo, foi surpreendida 

com a cobrança de R$ 12.667,05 (doze mil seiscentos e sessenta e sete 

reais e cinco centavos), referente as mensalidades dos meses de março, 

abril, maio e junho do corrente ano. Não bastasse, a ré lançou as ilegais 

cobranças com os débitos devidos pela parte autora referente à sala 

especial da disciplina de “Clínica Ambulatorial”. Apesar de solicitar a 

emissão do boleto separado foi informado pela ré que não seria possível, 

devendo efetuar o pagamento integral do débito para evitar multas, juros e 

outros encargos. Assim, pleiteia a concessão de tutela de urgência para 

que a parte ré: i) suspenda imediatamente toda e qualquer cobrança do 

valor da mensalidade, além do valor já garantido pelo FIES; ii) se abstenha 

de incluir o nome da autora no cadastro de inadimplentes; iii) se abstenha 

de bloquear os acessos da parte requerente ao sistema da instituição, 

bem como campus universitário, frequentar aulas, lista de chamada e 

realização de provas; iv) se abstenha de impedir as rematrículas dos 

semestres posteriores em razão dos débitos discutidos nos autos; v) em 

caso de descumprimento seja aplicada multa diária. Vieram-me os autos 

conclusos. DECIDO. No que dispõe o art. 300 do CPC/2015, a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Ou seja, extrai-se do referido dispositivo que havendo 

probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se como 

requisito suficiente para a concessão da tutela antecipada, não mais 

necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar uma sentença de 

mérito favorável, como outrora se exigia. Em análise aos autos, verifico 

que a pretensão em sede liminar merece prosperar. Na hipótese, identifico 

a probabilidade do direito deduzido, notadamente pelos documentos 

anexados junto a inicial, donde há evidências de que a parte requerente é 

beneficiária de financiamento estudantil no valor correspondente a 100% 

da mensalidade do curso de Medicina. Observa-se que o impedimento da 

realização de rematrícula nos semestres posteriores, bem como bloquear 

os acessos da parte requerente ao sistema da instituição, bem como 

campus universitário, frequentar aulas, lista de chamada e realização de 

provas ocasiona risco de dano, pois poderá perder o semestre letivo de 

sua graduação, impedindo de dar prosseguimento ao curso. Quanto à 

suspensão das cobranças dos valores a título de mensalidade e a 

abstenção de inserção do nome do autor nos órgãos de proteção ao 

crédito, tais pleitos também merecem guarida ao passo que o 

financiamento estudantil é 100% (cem por cento), de maneira que não teria 

razão para realizar tais cobranças. Demais disso, constata o perigo de 

dano em face dos prejuízos econômicos causados pela inscrição negativa 

do nome do autor, o qual ficará impossibilitado de trabalhar com seus 

créditos e formalizar transações comerciais. É valido ainda consignar que 

o deferimento das medidas postuladas não representa perigo de 

irreversibilidade, pois nos termos do art. 296, do CPC, a tutela de urgência 

pode ser a qualquer tempo revogada ou modificada, surgindo novos fatos 

que assim autorizem. Diante do exposto, com amparo no artigo 300 do 

Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela de urgência: a) SE 

ABSTENHA de cobrar e inserir o nome da parte reclamante nos cadastros 

de inadimplentes referentes aos débitos aqui discutidos, no valor de R$ 

12.667,05 (doze mil seiscentos e sessenta e sete reais e cinco centavos), 

bem como futuros débitos relacionados ao valor da mensalidade, além do 

valor já garantido pelo FIES, até ulterior deliberação; b) SE ABSTENHA de 

aplicar sanções pedagógicas ou administrativas ao requerente, relativas 

ao uso do sistema da instituição, acesso ao campus universitário, 

frequentar aulas, lista de chamada e realização de provas. c) SE 

ASBSTENHA de impedir as rematrículas dos semestres posteriores em 

razão dos débitos discutidos nos autos; d) Para o caso de não 

cumprimento da determinação por parte da parte Requerida, imponho a 

multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 20.000,00 

(vinte mil reais), nos termos do art. 297, Parágrafo único, c/c artigo 537, do 

CPC. Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência designada para o dia 

02/10/2018, às 12h30, com vistas à conciliação a ser realizada pela 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo 

que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte 

requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, da 

data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes 

cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Antevendo a relação consumerista entre as partes, 

DEFIRO a inversão do ônus da prova. Defiro à parte autora os benefícios 

da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá - MT, 26 de julho de 2018. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022527-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO DOS REIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO OAB - MT21393/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALAMEDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1022527-90.2018.8.11.0041. AUTOR: 

APARECIDO DOS REIS RÉU: ALAMEDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA Cuida-se de AÇÃO DE RESCIÇÃO CONTRATUAL c.c RESTITUIÇÃO 

DOS VALORES c.c PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA c.c DANOS 

MORAIS, ajuizada por APARECIDO RAIS, em desfavor de ALAMEDA 

EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIOS LTDA. Aponta a parte reclamante que, 

em 07/03/2016, adquiriu por meio de instrumento particular de promessa 

de de compra e venda o imóvel descrito na inicial, junto ao 

empreendimento da requerida, pelo valor de R$ 155.000,84 (cento e 

cinquenta e cinco mil reais e oitenta e quatro centavos), a ser pago da 

seguinte forma: i. Entrada de 04 (quatro) parcelas mensais, fixas e 

sucessivas no importe de R$ 1.250,00, com o vencimento da primeira para 

20/03/2016; ii. 108 (cento e oito) parcelas mensais e sucessivas no valor 

de R$ 972,23, vencendo a primeira para 20/07/2016; iii. 09 (nove) parcelas 

anuais e sucessivas no valor de R$ 5.000,00, vencendo a primeira para 

20/04/2017. Por razões financeiras o autor não conseguiu adimplir com o 

pagamento das parcelas balões de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Sustenta 

que buscou a ré visando à renegociação da dívida, no entanto, esta não 

aceitou a negociação pretendida pelo autor. Até o momento realizou vários 

pagamentos que totalizam a quantia de R$ 35.535,24 (trinta e cinco mil 
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quinhentos e trinta e cinco reais e vinte e quatro centavos). Ocorre que no 

termo de distrato apresentado pela Ré a cláusula quarta que trata sobre a 

devolução é abusiva, sobretudo por consignar que a devolução para o 

Autor seria no montante de R$ 24.933,45 (vinte e quatro mil, novecentos e 

trinta e três reais e quarenta e cinco centavos), retendo para si em torno 

de 30% (trinta por cento) do valor pago, percentual totalmente abusivo e 

fora dos preceitos legais. Não bastasse, a ré de forma ardilosa inseriu o 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Por tais fatos, pugna pelo 

deferimento da tutela de urgência para que ré se abstenha de realizar 

qualquer tipo de cobrança judicial ou extrajudicial em relação ao contrato, 

bem como suspenda a restrição inserida nos órgãos de proteção ao 

crédito. Com a inicial vieram os documentos. DECIDO. No que dispõe o art. 

300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se do referido 

dispositivo que havendo probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo 

de dano, tem-se como requisito suficiente para a concessão da tutela 

antecipada, não mais necessitando de prova inequívoca capaz de 

autorizar uma sentença de mérito favorável, como outrora se exigia. Em 

análise aos autos, verifico que a pretensão em sede liminar merece 

prosperar. Na hipótese, identifico a probabilidade do direito deduzido, 

notadamente pelas trocas de e-mails entre o filho do autor e os prepostos 

da ré (ID n. 14338216), em que se verifica a tentativa de resolver o 

impasse apresentado. Registra-se que, o autor pretende a resilição 

contratual, que nada mais é do que a manifestação de vontade de 

desfazimento do negócio, tendo plena ciência da incidência da multa 

contratual por desistência. Consigno que já houve o pagamento da 

importância de R$ 34.807,84 (trinta e quatro mil oitocentos e sete reais e 

oitenta e quatro centavos), valor suficiente para compensar eventual multa 

pelo desfazimento do contrato. Quanto à suspensão do pagamento em 

relação às parcelas do contrato, apenas está tentando evitar maiores 

prejuízos, pois com o seu vencimento começará incidir juros. Demais 

disso, constata o perigo de dano em face dos prejuízos econômicos 

causados pela inscrição negativa do nome do autor, o qual ficará 

impossibilitado de trabalhar com seus créditos e formalizar transações 

comerciais. Por fim, não vislumbro na antecipação do provimento 

jurisdicional almejado, o perigo de irreversibilidade, tanto sob o aspecto 

jurídico quanto sob o aspecto fático, pois que nos termos do art. 296, do 

CPC, a tutela antecipada pode ser a qualquer tempo revogada ou 

modificada, surgindo novos fatos que assim autorizem. Diante do exposto, 

com amparo no artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido 

de tutela de urgência para: i) DETERMINAR que a reclamada SUSPENDA as 

cobranças das parcelas referentes ao contrato discutido nos autos; b) 

DETERMINAR ao Serviço de Proteção ao Crédito – SPC e SERASA para 

que proceda com a exclusão do nome do Requerente dos seus bancos de 

dados, tão somente em relação aos débitos oriundos da empresa 

“ALAMEDA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIOS LTDA”, no prazo de 5 

(cinco) dias. Outrossim, determino, ainda, a intimação da parte Requerida 

para que se abstenha, até decisão final nestes autos ou ulterior 

deliberação deste Juízo, de reenviar o nome do Requerente para 

quaisquer bancos de dados em razão do débito discutido nestes autos. 

Para o caso de não cumprimento da determinação por parte da parte 

Requerida, imponho a multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o 

limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos termos do art. 297, Parágrafo 

único, c/c artigo 537, do CPC/2015. Cite-se e intime-se a parte requerida 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência 

designada para o dia 2/10/2018, às 10h30, com vistas à conciliação a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Antevendo a relação consumerista entre as partes, DEFIRO a inversão do 

ônus da prova. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006066-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE FERREIRA RAMOS (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)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006066-43.2018.8.11.0041. AUTOR: 

PAULO HENRIQUE FERREIRA RAMOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Intime-se a parte autora para que manifeste sobre a 

petição de Id nº 13675974, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1012372-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLI GALLO DA SILVA (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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012372-62.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

VANDERLI GALLO DA SILVA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Intime-se a parte autora para que manifeste sobre a 

petição de Id nº 13675974, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 910342 Nr: 37093-03.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO ARMOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMILIO CASSIANO OSSANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO SILVA DOS SANTOS - 

OAB:9473/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RODRIGO SCHNEIDER - 

OAB:MT 7.824-B, RONEY SANDRO CUNHA - OAB:

 A partes embargante não concordou com a proposta de honorários do 

perito, alegando que o valor da perícia é exorbitante.

Contudo, verifico que os honorários periciais indicados pelo perito estão 

em consonância com outras decisões proferidas nesta Vara.

Ressalta-se que o perito informou as razões que embasaram a fixação 

dos honorários às fls. 78/80.

Desta maneira, homologo a proposta pericial de fls. 78/80.

 Assim, intime-se a parte embargada para que providencie o depósito em 

Juízo e em igual prazo proceda a indicação de assistente técnico e 
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apresentação dos seus quesitos (CPC, art. 521, §1º), sob pena de 

preclusão, para o que também deverá ser intimado o exequente.

Feito isso, autorizo o levantamento de 50% do valor dos honorários, 

intimando-se o Sr. Perito a receber a respectiva quantia e a dar início à 

avaliação, independentemente de compromisso (CPC, art. 422), a qual 

deverá ser concluída no prazo de 10 (dez) dias.

Entregue o laudo, fica desde já autorizado o levantamento dos outros 50% 

do valor dos honorários.

 Sobre a avaliação digam as partes, em 05 (cinco) dias, sob pena de 

concordância tácita.

Após, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 27 de julho de 2018.

Emerson Luis Pereira Cajango

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 878550 Nr: 15851-85.2014.811.0041

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO ESTRAL DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BGN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA MARTINS DE FARIAS 

- OAB:13.523/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MT 16846-A

 Ante o exposto, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de 

Processo Civil, Julgo Extinto o Processo sem Resolução do 

Mérito.Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma 

do art. 85, § 8º, do CPC/2015.Contudo, face ao deferimento de gratuidade 

de justiça em favor da parte autora, mantenho suspensa a exigibilidade 

para ela, 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.Transitada em julgado a sentença e não havendo requerimento, 

arquivem-se os presentes autos.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1026519 Nr: 35050-59.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: B. V. B. S. MACEDO E CIA LTDA., BRUNO VILAS BOAS 

SAMPAIO MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ GRANJA DE SOUZA - 

OAB:12343/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE DE DAVID - 

OAB:84740

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a REQUERENTE/APELADA, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 104/109, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 882465 Nr: 18261-19.2014.811.0041

 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: JOAQUIM PEREIRA DO NASCIMENTO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE 

TRANSPORTE E TURISMO LTDA - EUCATUR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO MOACYR PINTO 

JUNIOR - OAB:7.585/MT, RICARDO BATISTA BLASI - OAB:3993-E

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerida, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para apresentar as alegações finais, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 881354 Nr: 17603-92.2014.811.0041

 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: ANDIARA COSTA DE FRANÇA BARRETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, 

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILA BELLA, CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA TOCANTINS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO LUIZ DE SOUZA - 

OAB:MT 11.572

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT, LUCIO FLAVIO ALVES DE BRITO - 

OAB:8.669/MT, MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA - OAB:9.943/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerida Sul America Cia 

Nacional de Seguros, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário 

Eletrônico, para efetuar o pagamento dos honorários periciais no valor de 

R$ 21.800,00 (vinte um mil e oitocentos reais), no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 933422 Nr: 51120-88.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONE MARIA DORILÊO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÓLIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME PEDROSO DA 

COSTA RIBEIRO - OAB:13.389/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS TAVARES 

DE MELLO - OAB:MT 5.026, PABLO JOSÉ MELATTI - OAB:11.096/MT

 Diante do exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora em face de 

SÓLIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., para:a)DETERMINAR 

que a requerida realize os consertos/restaurações necessários no imóvel 

adquirido pela requerente , solucionando os problemas das infiltrações, do 

mofo, dos ralos que transbordam água, conforme fotografias de fls. 75/88 

e demais irregularidades que vierem a ser constatadas na reconstrução 

do imóvel, de maneira adequada e observando todas as Normas Técnicas 

de Engenharia existentes, sem prejuízo de aplicação do parágrafo 4º do 

art. 18 do CDC; b)CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), a título de danos morais, acrescido de juros legais de 1% 

(um por cento) ao mês a partir da data do evento danoso (Súmula 54 do 

STJ) e correção monetária pelo índice INPC contada a partir da data desta 

sentença (Súmula nº 362 do STJ);c)CONCEDER a tutela de urgência 

vindicada para DETERMINAR que a ré efetue os consertos/restaurações 

necessários no imóvel adquirido pela requerente, solucionando os 

problemas das infiltrações, do mofo, dos ralos que transbordam água, 

conforme fotografias de fls. 75/88, sob pena de multa a ser fixada em 

caso de descumprimento. Condeno a parte requerida ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do 

CPC/2015. Transitada esta em julgado e, nada sendo requerido, 

arquivem-se os presentes autos

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 768477 Nr: 21372-79.2012.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ELOI SCHERER DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO ROBERTO AUGUSTO SIQUEIRA, 

IRACEMA FÁTIMA NEPOMUCENO DE SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO CASTELO BRANCO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:13.555/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Coordenador(a) do Núcleo 

de Práticas Jurídicas do Univag - OAB:, FLÁVIO OLIVEIRA JESUS - 
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OAB:23.440

 Intime-se pessoalmente a interessada Iracema Fatima Nepomuceno de 

Siqueira, no endereço encontrado no sistema INFOJUD, para regularizar o 

pólo passivo da presente demanda, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 836249 Nr: 41261-82.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO TAQUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDICLEIDE CARNEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DIAS - OAB:12.557, 

HELIO TEIXEIRA LACERDA - OAB:15.283, RAFAEL SOUZA NUNES - 

OAB:14.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo 

Civil, julgo IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial.Condeno o autor 

ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% 

(quinze por cento) do valor atualizado da causa, o que faço com 

fundamento no art. 85, § 2º, do CPC.Após o trânsito em julgado, nada 

sendo requerido, arquivem-se os autos observadas as formalidades 

legais.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 906353 Nr: 34494-91.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAVI MAIA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHELL BRASIL LTDA, CASTOLDI AUTO 

POSTO 10 LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX MARTINS SALVATIERRA - 

OAB:19575, BRUNO PAIVA FONSECA - OAB:18635/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÁSSIO RAMOS 

HAANWINCKEL - OAB:105.688, NELSON JOSÉ GASPARELO - 

OAB:2973-B/MT

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial. CONDENO a parte 

autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, 

os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa nos termos 

do art.85, §2º, do Código de Processo Civil.Após o trânsito em julgado, 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos observadas às formalidades 

legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 915284 Nr: 40391-03.2014.811.0041

 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: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BARÃO DE MAUÁ, ZIRLANE 

FRANCO GODOY DA SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEVERSON CABRAL, NADIR DUARTE DE 

ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GONÇALO ADÃO DE ARRUDA 

SANTOS - OAB:16.472/MT, MARCELO SILVA MOURA - 

OAB:12.307/O-MT

 Dessa forma, RECONHEÇO a ilegitimidade passiva do réu Cléverson 

Cabral, e JULGO PROCEDENTES, com fundamento no art. 487, I, do Código 

de Processo Civil, os pedidos contidos na inicial para CONDENAR a 

denunciada Nadir Duarte de Arruda, ao pagamento das taxas condominiais 

compreendidas no período de 05/08/2013 a 05/08/2014, atualizadas até o 

dia 27/08/2014, correspondente ao valor de R$ 8.058,64 (oito mil e 

cinquenta e oito reais e sessenta e quatro centavos), bem como aquelas 

vencidas até a data desta sentença, devidamente atualizadas utilizando o 

parâmetro empregado pelo Código Civil em seu art. 1.336, corrigidas pelo 

índice INPC.Condeno a parte autora ao pagamento de honorários 

advocatícios em favor do patrono do réu Cléverson Cabral, os quais fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.De outro lado, 

condeno a denunciada ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da 

condenação, com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC.Após o trânsito em 

julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 935347 Nr: 52228-55.2014.811.0041

 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: JOSUALDO SANTINO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSENIL MARIA DIAS PINTO, LETICIA 

FABIOLA ARRUDA PINTO, EDSON DIAS PINTO, FABIANE BRITO MELLO, 

THAYSA MARIA DE ALMEIDA BRITO PINTO, ROZINETE ALMEIDA BRITO, 

ROSINETE DE ALMEIDA BRITO, LEONARDO FABRICIO DE ARRUDA PINTO, 

RINALDO DAMASCENO MELLO, ELAIR DIAS BRITO, LUIZ MARIO ALMEIDA 

BRITO, EDSON DIAS PINTO JUNIOR, FELIPE FERNANDO DE BRITO PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILENE LINS FAGUNDES - 

OAB:14.970/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO TEIXEIRA LACERDA - 

OAB:OAB/MT 15.283, Marcos Douglas W. Taques da Silva - 

OAB:16.583, MARCOS DOUGLAS WANDERLEY TAQUES DA SILVA - 

OAB:16583/O MT, SYRHAM MARIA DE ARRUDA REIDEL FONSECA - 

OAB:OAB/MT 20.809

 Diante do exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE a pretensão 

inicial.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 às 

formalidades legais.Publique-se.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1314039 Nr: 11813-88.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRIO MÁRCIO MOURA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERENCIAL CONSTRUTORA E 

ADMINISTRADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELARMIN MIRANDA - 

OAB:1.895/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3.213/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o embargante, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para impugnar a contestação e 

documentos de fls. 71/85, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 907419 Nr: 35180-83.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERANIL ANTUNES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTINO DIAS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:11665

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerida, na pessoa de seu(s) 
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advogado(s), e via Diário Eletrônico, para apresentar as alegações finais, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1020073 Nr: 31954-36.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURO RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre a petição de 

fls. 223/226, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 825687 Nr: 31663-07.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANICE DO NASCIMENTO FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - OAB:14238

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerida, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para indicar os dados bancários 

necessários para a expedição de alvará, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 227038 Nr: 34238-66.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ETERNO LEIDE MONTALVÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BEIRA RIO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIAS SANTANA DE OLIVEIRA - 

OAB:11.447/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARILTON FAUSTINO DE 

AQUINO - OAB:OAB/MT 4589-B

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 419652 Nr: 5867-19.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE AGNALDO DE OLIVEIRA PRADO, 

ALBERTO LOBO OLIVEIRA PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORACY GALHARDE KAZIKAWA -EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEVANISIO ALVES PRESENTINO 

JUNIOR - OAB:10953, SAMARA VIÉGAS DE MORAES - OAB:9048/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do 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 de intimação da requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, emitido 

pelo site www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 859008 Nr: 914-70.2014.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORMA CLEYDE FERRARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE BATISTA DOS SANTOS, BRUNO 

JORGE CAMPOS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO LUCIO DA SILVA - 

OAB:10462

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL, PROFESSOR COORDENADOR DO 

NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS DA UNIC - OAB:

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, indicando com 

objetividade, os fatos que com elas desejam demonstrar, no prazo de 10 

(dez) dias. Somente após as partes especificarem as provas que 

pretendem produzir, o feito será saneado, com a apreciação das 

preliminares e o deferimento das provas a serem produzidas em audiência 

de instrução e julgamento, se for o caso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 877144 Nr: 14900-91.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO ROCKENBACH - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TECNOSEG TECNOLOGIA EM SERVIÇOS 

LTDA., ROBSON SEIXAS DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO DA SILVA ALVES - 

OAB:11162 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 8.083

 A parte autora, intimada, se manifestou às fls. 295/296 informando que os 

escritórios de advocacia Guimarães Junior Advogados Associados e 

Alves e Canongia Advogados atuam em conjunto na defesa dos 

interesses de Luiz Antonio Rockenbach - ME.

Compulsando detidamente os autos, verifico que à fl. 35 foi juntada 

procuração outorgando poderes para os advogados do escritório 

Guimarães Junior.

Posteriormente, à fl. 142, foi juntado substabelecimento sem reserva de 

poderes exclusivamente ao advogado Diogo da Silva Alves.

Mais adiante, o advogado Diogo da Silva Alves promoveu o 

substabelecimento, também sem reservas de poderes, à advogada Ana 

Paula dos Passos Canongia (fl. 227), ou seja, passou a não ter mais 

poderes sobre o presente feito, incumbindo o peticionamento à causídica 

substabelecida.

Por sua vez, à fl. 270, o autor outorgou nova procuração exclusivamente 

em favor da advogada Karla Karolina Aparecida Dias Pompermayer. É do 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça que a apresentação de nova 

procuração representa a revogação tácita do mandado anterior (AgRg no 

AgRg no Ag 737338/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma).

Por fim, o advogado Diogo da Silva Alves, já sem poderes para atuar nos 

autos, juntou novo substabelecimento, dessa vez com reserva de 

poderes, para a advogada Cristina das Graças Souza Bueno (fl. 279).

Ora, a confusa cadeia de procurações e substabelecimentos acima 

exposta não supre a devida representação processual do autor.

Dessa forma, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

juntar aos autos nova procuração contendo o nome de todos os 

advogados aptos a atuarem no processo.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 794411 Nr: 727-96.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO HENRIQUE DE SOUZA, FABIO RODRIGO DE 

SOUZA RAMOS, ODIZELMA ALESSANDRA RAMOS DA SILVA, 

ASTROGILDO HENRIQUE DE SOUZA, ROSIMEIRE MARIA DA SILVA, 
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EDIDEL FARIAS DA SILVA, ARNALDO ERNESTO DE SANT'ANA, OLGA 

RAMOS DE SANT'ANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELZA JOSE DE ARRUDA SOUZA, 

AGRÍCOLA DE SOUZA RAMOS, REGINALDO MARQUES SOUZA RAMOS, 

ISMAEL MARTINHO DE SOUZA RAMOS, MARCELO MARCIO DE ARRUDA 

SOUZA, MARCIA HELENA DE ARRUDA SOUZA, ARIEL PEDRO DE 

ARRUDA SOUZA, ADELSON JOÃO DE ARRUDA SOUZA, CARMEN LUCIA 

DE ARRUDA SOUZA, ALACY HENRIQUE DE SOUZA, AMARILDA 

HENRIQUE DE SOUZA, SALVINA HENRIQUE DE SOUZA, REINALDO 

HENRIQUE DE SOUZA, DAVI HENRIQUE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - 

OAB:OAB/MT 16.449*

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 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 nos bairros Jardim Tropical, Jardim Kennedy, Lixeira (04 

diligências), Centro, Jardim Paulista, terra nova (02 diligências), planalto, 

bosque da saúde, CPA III (03 diligências), CPA II, CPA IV (05 diligências), 

jardim vitória (03 diligências), Distrito Industrial, Parque das Nações, 

Goiabeiras, no prazo de 05 (cinco) dias, emitido pelo site www.tjmt.jus.br, 

emissão de Guias Online (diligência).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 745048 Nr: 42158-81.2011.811.0041

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIVERSO DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE 

PAPELARIAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONEIDE MARTA SILVA INNOCENTI ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIGUEL ANGELO KABBAD - 

OAB:5717/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Vistos em correição.

Compulsando os autos verifico que não houve apresentação de endereço 

atualizado do requerido conforme fls. 139.

Desta forma, expeça-se edital de citação com prazo de 30 (trinta) dias, 

observando os requisitos e formalidades legais, indicados no art. 257 do 

CPC/2015, inclusive afixando-se o mesmo átrio do Foro, certificando-se 

nos autos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 745048 Nr: 42158-81.2011.811.0041

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIVERSO DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE 

PAPELARIAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONEIDE MARTA SILVA INNOCENTI ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIGUEL ANGELO KABBAD - 

OAB:5717/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Cite-se a parte ré para, querendo, contestar o pedido, no prazo de 05 

(cinco) dias, indicando as provas que pretende produzir, consignando-se 

as advertências legais.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1320786 Nr: 13434-23.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HÉLIO BATISTA NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIMAR NUNES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO THEODORO FABRINI - 

OAB:10018/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO KRINDGES 

SANTOS - OAB:16.792 MT

 Cuida-se de Embargos de Terceiro opostos por HÉLIO BATISTA NEVES 

em face de JOSIMAR NUNES DA SILVA.

De acordo com o artigo 674, do Código de Processo Civil, os Embargos de 

Terceiro podem ser manejados pelo possuidor de um bem, a fim de 

proteger sua posse de turbação ou esbulho, decorrente de ato judicial.

 Para que haja o deferimento liminar dos embargos de terceiro, in casu, a 

manutenção da posse, necessário que o Embargante comprove a sua 

qualidade de possuidor.

Imperativo ainda estarem presentes os requisitos do periculum in mora e 

fumus boni iuris, o que não restaram evidenciados nos autos.

Sobre os embargos de terceiro, o art. 677, do CPC, estabelece:

Art. 677. Na petição inicial, o embargante fará a prova sumária de sua 

posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, oferecendo 

documentos e rol de testemunhas.

Quanto ao fumus boni iuris, o Embargante obteve êxito em comprovar a 

qualidade de possuidor do bem descrito na inicial, por meio de imagens 

(fls. 12/17) e declarações de vizinhos (fls. 41/42).

Ademais, as faturas de energia elétrica de fls. 48/57 demonstram que 

desde 2011 o imóvel pertencia a Divino Caetano Souza e que este vendeu 

o imóvel ao embargante, conforme contrato de fls. 45/46.

 O perigo de dano revela-se demonstrado pelo fato do embargante utilizar 

o imóvel como sua residência e comércio, sendo certo que tal restrição 

poderá deixa-lo desabrigado e privar-lhe de suas práticas comerciais, de 

onde advém o sustento da família.

Posto isso, DEFIRO o pedido liminar para suspender a execução em 

apenso de n. 45460-50.2013.811.0041, consistente nos Lotes 05 e 06, 

Quadra 04, do empreendimento denominado Quinta do Bandeira II, situada 

no Município de Cuiabá – MT, ficando o embargante como depositário, sob 

as penas da lei.

Intimem-se a parte embargada para contestar no prazo de 15 (quinze) 

dias, na forma do art. 679 do Código de Processo Civil.

Defiro à parte embargante os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 71543 Nr: 1052-67.1996.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JULIA VENTRESQUI GUEDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRÁFICA E EDITORA CENTRO OESTE - 

JORNAL A GAZETA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JURANDIR VENTRESQUI GUEDES 

- OAB:3321/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3.213/MT

 Intimação do devedor sobre os termos da constrição de fls. 1667/1168 no 

valor de R$ 1.441,75, oportunizando-a, assim, a requerer aquilo que 

entender de direito.

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022924-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMAR FERREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO JUSTIÇA GRATUITA ZONA 

02 Expedido por ordem do(a) MM. Juiz(a) Emerson Luis Pereira Cajango 

Dados do Processo: Processo: 1022924-52.2018.8.11.0041 Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7); Espécie: [SEGURO]; 

Parte AUTOR: ITAMAR FERREIRA DA SILVA Parte RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Pessoa(s) a ser(em) citadas(s) Nome: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Endereço: AVENIDA 

MIGUEL SUTIL, 7707, EM FRENTE AO HOSP STA ROSA, DUQUE DE 

CAXIAS II, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-375 FINALIDADE: EFETUAR A 

CITAÇÃO DO REQUERIDO(A), por todo o conteúdo do despacho e da 
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petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como parte integrante 

desta carta e para que compareça à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO ou de 

MEDIAÇÃO constante do despacho em anexo. Data e local: Tipo: 

Conciliação Sala: CEJUSC (Subsolo do Forum)- 4ª Vara Cível Data: 

28/09/2018 Hora: 08:45 ADVERTÊNCIAS: 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). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. A presença pessoal da parte fica dispensada se constituir 

representante com poderes específicos para negociar e transigir (art. 334, 

§10 do CPC). A parte ré 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). 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). Despacho/Decisão: Segue em anexo 

Cuiabá, 31 de julho de 2018 Márcia Suzana Chupel Gestora Judicial da 4ª 

Secretaria Cível Endereço do Fórum: Rua Desembargador Milton Figueiredo 

Ferreira Mendes, S/N. – D, Bairro Centro Político Administrativo, Cidade: 

Cuiabá/MT, CEP: 78.049-905 – 4ª Vara Cível de Cuiabá/MT, Telefones: 

(Secretaria) (65)3648-6436.

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022664-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE MIRALHA TERUEL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO JUSTIÇA GRATUITA ZONA 

02 Expedido por ordem do(a) MM. Juiz(a) Emerson Luis Pereira Cajango 

Dados do Processo: Processo: 1022664-72.2018.8.11.0041 Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7); Espécie: [SEGURO]; 

Parte AUTOR: NEIDE MIRALHA TERUEL Parte RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Pessoa(s) a ser(em) citadas(s) Nome: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Endereço: AVENIDA 

MIGUEL SUTIL, 7707, EM FRENTE AO HOSP STA ROSA, DUQUE DE 

CAXIAS II, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-375 FINALIDADE: EFETUAR A 

CITAÇÃO DO REQUERIDO(A), por todo o conteúdo do despacho e da 

petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como parte integrante 

desta carta e para que compareça à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO ou de 

MEDIAÇÃO constante do despacho em anexo. Data e local: Tipo: 

Conciliação Sala: CEJUSC (Subsolo do Forum)- 4ª Vara Cível Data: 

28/09/2018 Hora: 11:45 ADVERTÊNCIAS: 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). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. A presença pessoal da parte fica dispensada se constituir 

representante com poderes específicos para negociar e transigir (art. 334, 

§10 do CPC). A parte ré 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). 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). Despacho/Decisão: Segue em anexo 

Cuiabá, 31 de julho de 2018 Márcia Suzana Chupel Gestora Judicial da 4ª 

Secretaria Cível Endereço do Fórum: Rua Desembargador Milton Figueiredo 

Ferreira Mendes, S/N. – D, Bairro Centro Político Administrativo, Cidade: 

Cuiabá/MT, CEP: 78.049-905 – 4ª Vara Cível de Cuiabá/MT, Telefones: 

(Secretaria) (65)3648-6436.

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022436-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO RODRIGUES PINTO (AUTOR)

MARILENE PIMENTEL PINTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR OAB - MT0008578A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MB ENGENHARIA SPE 018 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).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021778-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN DORNAS DUTRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO OAB - MT0012073A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1021778-73.2018.8.11.0041. AUTOR: IVAN 

DORNAS DUTRA RÉU: IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA 

Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE VALIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO 

C/C ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA ajuizada por IVAN DORNAS DUTRA em face de IMOBILIÁRIA E 

CONSTRUTORA SÃO JOSÉ. Alega o autor que firmou junto a ré dois 

contratos particulares de compra e venda de imóvel, referente as 

unidades 804 e 2001 do Edifício New Avenue, sito nesta capital, e 

registrados sob a matricula 84.474, do Cartório do 5º Serviço Notarial e 

Registro de Imóveis de Cuiabá-MT. Aduz que os contratos foram 

assinados dentro da sede da empresa ré pelo autor e pelo Sr. José 

Mikhael Malouf Neto, vice-presidente da demanda e que tais contratos 

foram averbados na matricula do imóvel sob os números 18 e 19. Contudo, 

a representada requereu administrativamente o cancelamento de tais 

averbações, alegando nulidade dos Contratos Particulares de Compra e 

Venda, em razão de ausência de assinatura do responsável legal pela 

empresa em referidos documentos. Pretende, assim, a concessão de 

tutela de urgência para determinar a devida averbação dos contratos de 

compromisso de compra e venda das unidades 804 e 2001 do Edifício 

New Avenue, sito nesta capital, sob a matrícula 84.474, do Cartório do 5º 

Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá-MT, ou caso assim não 

se entenda, requer, subsidiariamente, com base no art. 297 do CPC, que 

se determine a anotação da existência da presente demanda na matrícula 

do referidos imóveis. DECIDO. No que dispõe o art. 300 do CPC/2015, a 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se do referido dispositivo que 

havendo probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se 

como requisito suficiente para a concessão da tutela antecipada, não mais 

necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar uma sentença de 

mérito favorável, como outrora se exigia. In casu, o pedido liminar de 

averbação dos contratos na matrícula do imóvel não merece prosperar 

frente à ausência dos requisitos da medida pretendida. No caso, 

verifica-se pelos documentos de Id. 14246441 que o autor foi notificado 
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pela Tabeliã do 5º Serviço Notarial e Registral da 2ª Circunscrição 

Imobiliária da Capital a respeito do cancelamento das averbações. Em 

consulta ao sistema Apolo, verifica-se que tramita junto a Divisão 

Administrativa Civil da Capital a reclamação disciplinar de n. 

2356-32.2018.811.0041 (Código 1281867), ajuizada por José Charbel 

Malouf em face do Cartório do 5º Ofício da comarca de Cuiabá/MT. 

Destarte, prudente que se aguarde o contraditório a fim de que se possa 

formar convicção mais segura a respeito da questão. Assim, ausente um 

dos requisitos, o indeferimento do pedido liminar se impõe. No que tange à 

averbação da ação na matrícula do imóvel, entendo cabível tal medida. 

Cotejando a situação apresentada na petição inicial vejo a probabilidade do 

direito em favor da parte autora, na medida em que traz aos autos 

documentos que demonstram a verossimilhança de suas alegações. O 

perigo de dano é evidente, pois a inexistência da averbação na matrícula 

pode gerar danos aos autor e a terceiros de boa-fé. Por outro lado, não 

vislumbro na antecipação do provimento jurisdicional almejado, o perigo de 

irreversibilidade, tanto sob o aspecto jurídico quanto sob o aspecto fático, 

pois que nos termos do art. 296, do CPC, a tutela antecipada pode ser a 

qualquer tempo revogada ou modificada, surgindo novos fatos que assim 

autorizem, procedendo-se novamente à inclusão. Por fim, entendo 

desnecessária a prestação de caução. Ante o exposto, DEFIRO A 

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, 

determinando a averbação na matrícula do imóvel, e determino seja 

expedido ofício ao 2º Serviço Notarial e Registral da Comarca de 

Cuiabá-MT para que proceda à averbação na Matrícula Nº 84.474 da 

existência da presente “AÇÃO DECLARATÓRIA DE VALIDADE DE 

NEGÓCIO JURÍDICO C/C ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA” promovida por 

IVAN DORNAS DUTRA em face de IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO 

JOSÉ, Proc. Nº 1021778-73.2018.8.11.0041, em trâmite perante a 4ª Vara 

Cível da Comarca de Cuiabá – MT, o prazo de 10 (dez) dias. Cite-se e 

intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

para comparecer à audiência designada para o dia 24 de setembro de 

2018, às 11:00h – Sala: Conciliação 07, com vistas à conciliação a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá 

– MT, 26 de julho de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022816-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS RANGEL ANTUNES MACIEL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS KENJI TANAKA OAB - MT20773/O (ADVOGADO)

GESSICA REGINA VIDOTTI MACHADO OAB - MT24539/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1022816-23.2018.8.11.0041. AUTOR: LUCAS 

RANGEL ANTUNES MACIEL RÉU: IUNI EDUCACIONAL S/A. Cuida-se de 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer c.c 

Reparação por Danos Morais c/c Pedido de Tutela de Urgência ajuizada 

por LUCAS RANGEL ANTUNES MACIEL contra IUNI UNIC EDUCACIONAL 

LTDA (UNIC CUIABÁ). O autor afirma ser acadêmico do curso de medicina 

junto à instituição ré, com financiamento de 93,96% pelo Fundo de 

Financiamento ao Estudante de Ensino Superior (FIES), desde 2016. Conta 

que efetuou o ultimo aditivo, correspondente ao primeiro semestre de 

2018, contudo, foi surpreendido com a cobrança de R$ 37.031,61 (trinta e 

sete mil e trinta e um reais e sessenta e um centavos), referentes às 

mensalidades do corrente ano. Ocorre que, ao realizar a cobrança 

indevida, a ré sequer apresentou justificativa quanto à finalidade do débito, 

sendo discriminada apenas como: FIES NÃO ADITADO. Ao contrário disso, 

o aditamento para o primeiro semestre de 2018 foi devidamente realizado 

em 10/02/2018. Apesar de tentar solucionar o impasse 

administrativamente, a ré se quedou inerte. Assim, pleiteia a concessão de 

tutela de urgência para que a parte ré: i) suspenda imediatamente toda e 

qualquer cobrança do valor da mensalidade, além do valor já garantido 

pelo FIES; ii) se abstenha de incluir o nome da autora no cadastro de 

inadimplentes; iii) se abstenha de bloquear os acessos da parte 

requerente ao sistema da instituição, bem como campus universitário, 

frequentar aulas, lista de chamada e realização de provas; iv) se 

abstenha de impedir as rematrículas dos semestres posteriores em razão 

dos débitos discutidos nos autos; v) em caso de descumprimento seja 

aplicada multa diária. Vieram-me os autos conclusos. DECIDO. No que 

dispõe o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se 

do referido dispositivo que havendo probabilidade de o direito existir, 

aliado ao perigo de dano, tem-se como requisito suficiente para a 

concessão da tutela antecipada, não mais necessitando de prova 

inequívoca capaz de autorizar uma sentença de mérito favorável, como 

outrora se exigia. Em análise aos autos, verifico que a pretensão em sede 

liminar merece prosperar. Na hipótese, identifico a probabilidade do direito 

deduzido, notadamente pelos documentos anexados junto a inicial, donde 

há evidências de que a parte requerente é beneficiária de financiamento 

estudantil no valor correspondente a 93,96% da mensalidade do curso de 

Medicina, bem como que foi feito o aditamento do FIES referente ao 1º 

Semestre de 2018. Observa-se que o impedimento da realização de 

rematrícula nos semestres posteriores, bem como bloquear os acessos da 

parte requerente ao sistema da instituição, bem como campus 

universitário, frequentar aulas, lista de chamada e realização de provas 

ocasiona risco de dano, pois poderá perder o semestre letivo de sua 

graduação, impedindo de dar prosseguimento ao curso. Quanto à 

suspensão das cobranças dos valores a título de mensalidade e a 

abstenção de inserção do nome do autor nos órgãos de proteção ao 

crédito, tais pleitos também merecem guarida ao passo que o 

financiamento estudantil é 93,96%, de maneira que não teria razão para 

realizar cobranças de valores que correspondem a quase o semestre 

inteiro. Demais disso, constata o perigo de dano em face dos prejuízos 

econômicos causados pela inscrição negativa do nome do autor, o qual 

ficará impossibilitado de trabalhar com seus créditos e formalizar 

transações comerciais. É valido ainda consignar que o deferimento das 

medidas postuladas não representa perigo de irreversibilidade, pois nos 

termos do art. 296, do CPC, a tutela de urgência pode ser a qualquer 

tempo revogada ou modificada, surgindo novos fatos que assim 

autorizem. Diante do exposto, com amparo no artigo 300 do Código de 

Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela de urgência: a) SE ABSTENHA 

de cobrar e inserir o nome da parte reclamante nos cadastros de 

inadimplentes referentes aos débitos aqui discutidos, no valor de R$ 

37.031,61 (trinta e sete mil e trinta e um reais e sessenta e um centavos), 

bem como futuros débitos relacionados ao valor da mensalidade, além do 

valor já garantido pelo FIES, até ulterior deliberação; b) SE ABSTENHA de 

aplicar sanções pedagógicas ou administrativas ao requerente, relativas 

ao uso do sistema da instituição, acesso ao campus universitário, 

frequentar aulas, lista de chamada e realização de provas. c) SE 

ASBSTENHA de impedir as rematrículas dos semestres posteriores em 

razão dos débitos discutidos nos autos; d) Para o caso de não 

cumprimento da determinação por parte da parte Requerida, imponho a 

multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 20.000,00 

(vinte mil reais), nos termos do art. 297, Parágrafo único, c/c artigo 537, do 

CPC. Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência designada para o dia 

02/10/2018, às 8h30 – Sala 7, com vistas à conciliação a ser realizada 
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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). Antevendo a relação consumerista entre as partes, 

DEFIRO a inversão do ônus da prova. Defiro à parte autora os benefícios 

da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 26 de julho de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022637-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO PAULO DE OLIVEIRA NUNES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE ALVES DONEGA OAB - MT7467/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1022637-89.2018.8.11.0041. AUTOR: PEDRO 

PAULO DE OLIVEIRA NUNES RÉU: IUNI EDUCACIONAL S/A. Cuida-se de 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer c.c 

Reparação por Danos Morais c/c Pedido de Tutela de Urgência ajuizada 

por PEDRO PAULO DE OLIVEIRA NUNES contra IUNI EDUCACIONAL S/A. O 

autor afirma ser acadêmico do curso de medicina junto à instituição ré, 

com financiamento de 100% pelo Fundo de Financiamento ao Estudante de 

Ensino Superior (FIES), desde 2015. Conta que efetuou o ultimo aditivo, 

correspondente ao primeiro semestre de 2018, contudo, foi surpreendida 

com a cobrança de R$ 12.667,05 (doze mil seiscentos e sessenta e sete 

reais e cinco centavos), referente as mensalidades dos meses de março, 

abril, maio e junho do corrente ano. Não bastasse, a ré lançou as ilegais 

cobranças com os débitos devidos pela parte autora referente à sala 

especial da disciplina de “Clínica Ambulatorial”. Apesar de solicitar a 

emissão do boleto separado foi informado pela ré que não seria possível, 

devendo efetuar o pagamento integral do débito para evitar multas, juros e 

outros encargos. Assim, pleiteia a concessão de tutela de urgência para 

que a parte ré: i) suspenda imediatamente toda e qualquer cobrança do 

valor da mensalidade, além do valor já garantido pelo FIES; ii) se abstenha 

de incluir o nome da autora no cadastro de inadimplentes; iii) se abstenha 

de bloquear os acessos da parte requerente ao sistema da instituição, 

bem como campus universitário, frequentar aulas, lista de chamada e 

realização de provas; iv) se abstenha de impedir as rematrículas dos 

semestres posteriores em razão dos débitos discutidos nos autos; v) em 

caso de descumprimento seja aplicada multa diária. Vieram-me os autos 

conclusos. DECIDO. No que dispõe o art. 300 do CPC/2015, a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Ou seja, extrai-se do referido dispositivo que havendo 

probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se como 

requisito suficiente para a concessão da tutela antecipada, não mais 

necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar uma sentença de 

mérito favorável, como outrora se exigia. Em análise aos autos, verifico 

que a pretensão em sede liminar merece prosperar. Na hipótese, identifico 

a probabilidade do direito deduzido, notadamente pelos documentos 

anexados junto a inicial, donde há evidências de que a parte requerente é 

beneficiária de financiamento estudantil no valor correspondente a 100% 

da mensalidade do curso de Medicina. Observa-se que o impedimento da 

realização de rematrícula nos semestres posteriores, bem como bloquear 

os acessos da parte requerente ao sistema da instituição, bem como 

campus universitário, frequentar aulas, lista de chamada e realização de 

provas ocasiona risco de dano, pois poderá perder o semestre letivo de 

sua graduação, impedindo de dar prosseguimento ao curso. Quanto à 

suspensão das cobranças dos valores a título de mensalidade e a 

abstenção de inserção do nome do autor nos órgãos de proteção ao 

crédito, tais pleitos também merecem guarida ao passo que o 

financiamento estudantil é 100% (cem por cento), de maneira que não teria 

razão para realizar tais cobranças. Demais disso, constata o perigo de 

dano em face dos prejuízos econômicos causados pela inscrição negativa 

do nome do autor, o qual ficará impossibilitado de trabalhar com seus 

créditos e formalizar transações comerciais. É valido ainda consignar que 

o deferimento das medidas postuladas não representa perigo de 

irreversibilidade, pois nos termos do art. 296, do CPC, a tutela de urgência 

pode ser a qualquer tempo revogada ou modificada, surgindo novos fatos 

que assim autorizem. Diante do exposto, com amparo no artigo 300 do 

Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela de urgência: a) SE 

ABSTENHA de cobrar e inserir o nome da parte reclamante nos cadastros 

de inadimplentes referentes aos débitos aqui discutidos, no valor de R$ 

12.667,05 (doze mil seiscentos e sessenta e sete reais e cinco centavos), 

bem como futuros débitos relacionados ao valor da mensalidade, além do 

valor já garantido pelo FIES, até ulterior deliberação; b) SE ABSTENHA de 

aplicar sanções pedagógicas ou administrativas ao requerente, relativas 

ao uso do sistema da instituição, acesso ao campus universitário, 

frequentar aulas, lista de chamada e realização de provas. c) SE 

ASBSTENHA de impedir as rematrículas dos semestres posteriores em 

razão dos débitos discutidos nos autos; d) Para o caso de não 

cumprimento da determinação por parte da parte Requerida, imponho a 

multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 20.000,00 

(vinte mil reais), nos termos do art. 297, Parágrafo único, c/c artigo 537, do 

CPC. Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência designada para o dia 

02/10/2018, às 12h30, com vistas à conciliação a ser realizada pela 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo 

que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte 

requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, da 

data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes 

cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Antevendo a relação consumerista entre as partes, 

DEFIRO a inversão do ônus da prova. Defiro à parte autora os benefícios 

da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá - MT, 26 de julho de 2018. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022436-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO RODRIGUES PINTO (AUTOR)

MARILENE PIMENTEL PINTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR OAB - MT0008578A 

(ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

MB ENGENHARIA SPE 018 S/A (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1022436-97.2018.8.11.0041. AUTOR: 

GILBERTO RODRIGUES PINTO, MARILENE PIMENTEL PINTO RÉU: MB 

ENGENHARIA SPE 018 S/A Cuida-se de AÇÃO DE RESCISÃO 

CONTRATUAL c.c DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS c.c PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA, ajuizada por GILBERTO RODRIGUES PINTO e 

MARLENE PIMENTEL PINTO, em desfavor de MB ENGENHARIA SPE 018 

S.A. Aponta a parte reclamante que em 17/03/2017 adquiriu por meio de 

contrato de compra e venda o apartamento descrito na inicial, junto ao 

empreendimento da requerida denominado “WISH”, pelo valor de R$ 

777.750,00 (setecentos e setenta e sete mil setecentos e cinquenta reais). 

Os reclamantes efetuaram o pagamento da entrada no valor de R$ 

100.000,00 (cem mil reais). Por motivos alheios as vontades dos autores 

não conseguiram adimplir com o pagamento das demais parcelas nas 

datas aprazadas. No mês de dezembro de 2017, os requerentes tentaram 

entrar em contato com a requerida com a finalidade de efetuar o 

pagamento do saldo devedor, acrescido das cominações legais, todavia, a 

filial da empresa/requerida localizada nesta capital fechou, restando 

infrutíferas todas as tentativas. Após muitas diligências, os requerentes 

conseguiram manter contato com a requerida, tendo sido informado que o 

imóvel havia sido levado a leilão. Ocorre que ao encaminhar a notificação 

extrajudicial solicitando a devolução dos valores pagos com a retenção de 

10% (dez por cento), a ré se quedou inerte. Assim, diante da inércia da ré 

pugna pelo deferimento da tutela de urgência para: a) declarar a rescisão 

do contrato; b) determinar que a ré deposite o valor correspondente aos 

40% (quarenta por cento) previstos na cláusula “6.4” a título de devolução 

dos valores pagos, devidamente corrigido e acrescido de juros; c) após o 

depósito judicial que seja expedido alvará em favor dos autores; d) que a 

ré se abstenha de realizar qualquer cobrança referente ao contrato 

discutido nos autos; e) que a ré se abstenha de incluir o nome do autor 

nos órgãos de proteção ao crédito. Com a inicial vieram os documentos. 

DECIDO. No que dispõe o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ou 

seja, extrai-se do referido dispositivo que havendo probabilidade de o 

direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se como requisito suficiente 

para a concessão da tutela antecipada, não mais necessitando de prova 

inequívoca capaz de autorizar uma sentença de mérito favorável, como 

outrora se exigia. Em análise aos autos verifico que a pretensão em sede 

liminar merece prosperar parcialmente. No tocante ao pedido de rescisão 

contratual, a despeito das razões veiculadas na inicial tenho que não é 

viável o deferimento neste momento de cognição não exauriente, na 

medida em que se trata de matéria vinculada ao mérito da causa e, 

portanto, não atende à presunção de verossimilhança do direito para 

determinar-se o provimento em sede liminar. Saliento que a matéria será 

apreciada por ocasião da sentença quando se terão maiores subsídios. 

Quanto ao pedido para que a ré deposite o valor correspondente a 40% 

(quarenta por cento) do valor pago previsto na cláusula “6.4”, na hipótese, 

identifico a probabilidade do direito deduzido, notadamente pela 

comprovação dos valores pagos de R$ 100.000,00 (cem mil reais), 

consoante extrato acostado junto ao ID n. 14324765, bem como pela 

previsão da cláusula contratual “6.4”, que autoriza a devolução no 

percentual requerido. Por outro lado, em relação ao pedido de expedição 

do alvará, será analisado após o depósito e a formação do contraditório. 

Por fim, acerca dos requerimentos para que a ré se abstenha de realizar 

cobranças e inserir o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito 

referente ao contrato discutido nos autos, entendo que merece guarida, 

ao passo que trouxe aos autos notificação extrajudicial informando acerca 

da intenção de resilição contratual, além de que já houve o pagamento da 

importância de R$ 100.000,00 (cem mil reais), valor suficiente para 

compensar eventual multa pelo desfazimento do contrato. Outrossim, o 

perigo de dano é evidente, tanto é pela possibilidade de cobrança, em 

tese, indevida, quanto pelos prejuízos econômicos causados pela eventual 

inscrição negativa no nome da parte reclamante, que ficará privada de 

realizar transações comerciais. Por fim, não vislumbro na antecipação do 

provimento jurisdicional almejado, o perigo de irreversibilidade, tanto sob o 

aspecto jurídico quanto sob o aspecto fático, pois nos termos do art. 296, 

do CPC, a tutela antecipada pode ser a qualquer tempo revogada ou 

modificada, surgindo novos fatos que assim autorizem. Diante do exposto, 

com amparo no artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO 

PARCIALMENTE o pedido de tutela de urgência, determinando que a 

reclamada: a) DEPOSITE o valor correspondente aos 40% (quarenta por 

cento) previstos na cláusula “6.4” a título de devolução dos valores pagos 

pelos autores, devidamente corrigido e acrescido de juros legais; b) SE 

ABSTENHA de realizar qualquer cobrança referente ao contrato discutido 

nos autos; c) SE ABSTENHA de incluir o nome do autor nos órgãos de 

proteção ao crédito referente ao contrato discutido nos autos. Para o caso 

de não cumprimento da determinação por parte da parte Requerida, 

imponho a multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 

50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 297, Parágrafo único, 

c/c artigo 537, do CPC/2015. Cite-se e intime-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência 

designada para o dia 02/10/2018, às 10h, com vistas à conciliação a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Antevendo a relação 

consumerista entre as partes, DEFIRO a inversão do ônus da prova. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 25 de julho de 2018. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022527-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO DOS REIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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Parte(s) Polo Passivo:

ALAMEDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1022527-90.2018.8.11.0041. AUTOR: 

APARECIDO DOS REIS RÉU: ALAMEDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA Cuida-se de AÇÃO DE RESCIÇÃO CONTRATUAL c.c RESTITUIÇÃO 

DOS VALORES c.c PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA c.c DANOS 

MORAIS, ajuizada por APARECIDO RAIS, em desfavor de ALAMEDA 

EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIOS LTDA. Aponta a parte reclamante que, 

em 07/03/2016, adquiriu por meio de instrumento particular de promessa 

de de compra e venda o imóvel descrito na inicial, junto ao 

empreendimento da requerida, pelo valor de R$ 155.000,84 (cento e 

cinquenta e cinco mil reais e oitenta e quatro centavos), a ser pago da 

seguinte forma: i. Entrada de 04 (quatro) parcelas mensais, fixas e 

sucessivas no importe de R$ 1.250,00, com o vencimento da primeira para 

20/03/2016; ii. 108 (cento e oito) parcelas mensais e sucessivas no valor 

de R$ 972,23, vencendo a primeira para 20/07/2016; iii. 09 (nove) parcelas 

anuais e sucessivas no valor de R$ 5.000,00, vencendo a primeira para 

20/04/2017. Por razões financeiras o autor não conseguiu adimplir com o 

pagamento das parcelas balões de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Sustenta 

que buscou a ré visando à renegociação da dívida, no entanto, esta não 

aceitou a negociação pretendida pelo autor. Até o momento realizou vários 
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pagamentos que totalizam a quantia de R$ 35.535,24 (trinta e cinco mil 

quinhentos e trinta e cinco reais e vinte e quatro centavos). Ocorre que no 

termo de distrato apresentado pela Ré a cláusula quarta que trata sobre a 

devolução é abusiva, sobretudo por consignar que a devolução para o 

Autor seria no montante de R$ 24.933,45 (vinte e quatro mil, novecentos e 

trinta e três reais e quarenta e cinco centavos), retendo para si em torno 

de 30% (trinta por cento) do valor pago, percentual totalmente abusivo e 

fora dos preceitos legais. Não bastasse, a ré de forma ardilosa inseriu o 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Por tais fatos, pugna pelo 

deferimento da tutela de urgência para que ré se abstenha de realizar 

qualquer tipo de cobrança judicial ou extrajudicial em relação ao contrato, 

bem como suspenda a restrição inserida nos órgãos de proteção ao 

crédito. Com a inicial vieram os documentos. DECIDO. No que dispõe o art. 

300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se do referido 

dispositivo que havendo probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo 

de dano, tem-se como requisito suficiente para a concessão da tutela 

antecipada, não mais necessitando de prova inequívoca capaz de 

autorizar uma sentença de mérito favorável, como outrora se exigia. Em 

análise aos autos, verifico que a pretensão em sede liminar merece 

prosperar. Na hipótese, identifico a probabilidade do direito deduzido, 

notadamente pelas trocas de e-mails entre o filho do autor e os prepostos 

da ré (ID n. 14338216), em que se verifica a tentativa de resolver o 

impasse apresentado. Registra-se que, o autor pretende a resilição 

contratual, que nada mais é do que a manifestação de vontade de 

desfazimento do negócio, tendo plena ciência da incidência da multa 

contratual por desistência. Consigno que já houve o pagamento da 

importância de R$ 34.807,84 (trinta e quatro mil oitocentos e sete reais e 

oitenta e quatro centavos), valor suficiente para compensar eventual multa 

pelo desfazimento do contrato. Quanto à suspensão do pagamento em 

relação às parcelas do contrato, apenas está tentando evitar maiores 

prejuízos, pois com o seu vencimento começará incidir juros. Demais 

disso, constata o perigo de dano em face dos prejuízos econômicos 

causados pela inscrição negativa do nome do autor, o qual ficará 

impossibilitado de trabalhar com seus créditos e formalizar transações 

comerciais. Por fim, não vislumbro na antecipação do provimento 

jurisdicional almejado, o perigo de irreversibilidade, tanto sob o aspecto 

jurídico quanto sob o aspecto fático, pois que nos termos do art. 296, do 

CPC, a tutela antecipada pode ser a qualquer tempo revogada ou 

modificada, surgindo novos fatos que assim autorizem. Diante do exposto, 

com amparo no artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido 

de tutela de urgência para: i) DETERMINAR que a reclamada SUSPENDA as 

cobranças das parcelas referentes ao contrato discutido nos autos; b) 

DETERMINAR ao Serviço de Proteção ao Crédito – SPC e SERASA para 

que proceda com a exclusão do nome do Requerente dos seus bancos de 

dados, tão somente em relação aos débitos oriundos da empresa 

“ALAMEDA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIOS LTDA”, no prazo de 5 

(cinco) dias. Outrossim, determino, ainda, a intimação da parte Requerida 

para que se abstenha, até decisão final nestes autos ou ulterior 

deliberação deste Juízo, de reenviar o nome do Requerente para 

quaisquer bancos de dados em razão do débito discutido nestes autos. 

Para o caso de não cumprimento da determinação por parte da parte 

Requerida, imponho a multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o 

limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos termos do art. 297, Parágrafo 

único, c/c artigo 537, do CPC/2015. Cite-se e intime-se a parte requerida 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência 

designada para o dia 2/10/2018, às 10h30, com vistas à conciliação a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Antevendo a relação consumerista entre as partes, DEFIRO a inversão do 

ônus da prova. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz 

de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1029413-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARMO E ADVOGADOS ASSOCIADOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ARLINDO DO CARMO OAB - MT3722/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ORLANDO LEITE CAVALCANTE (EXECUTADO)

ERICLEA APARECIDA DE SOUZA CAVALCANTE (EXECUTADO)

EDGLEYTON BARBOSA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1029413-42.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

CARMO E ADVOGADOS ASSOCIADOS EXECUTADO: EDGLEYTON 

BARBOSA DA SILVA, ORLANDO LEITE CAVALCANTE, ERICLEA 

APARECIDA DE SOUZA CAVALCANTE HOMOLOGO o acordo celebrado 

entre as partes conforme ID 14057390, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, julgando extinto o processo, com resolução do mérito, na 

forma dos artigos 487, inc. III, alínea b, e art. 924, incisos II e III, do CPC (Lei 

13.105/2015). Custas processuais e honorários, nos termos do acordo. 

Ante o total cumprimento do acordo noticiado nos autos, certifique-se o 

trânsito em julgado e arquive-se na distribuição e as cautelas de praxe. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 30 de julho de 2018. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1033817-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SILVA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1033817-39.2017.8.11.0041 AUTOR: JOSE 

SILVA DE OLIVEIRA 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.13448003 . 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: 1021275-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDA GABRIEL LOPES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1021275-86.2017.8.11.0041 AUTOR: 

IVANILDA GABRIEL LOPES DE OLIVEIRA 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.13574432 . 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: 1031433-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LINALDO LEVI LOPES 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)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1031433-06.2017.8.11.0041 AUTOR: 

LINALDO LEVI LOPES DE OLIVEIRA 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.13573597 . 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: 1027826-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KEROLLEN KETWLY DE FIGUEIREDO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1027826-82.2017.8.11.0041 AUTOR: 

KEROLLEN KETWLY DE FIGUEIREDO DA SILVA 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. 13535260. 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: 1021932-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY SANTANA DE ALVARENGA (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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1021932-28.2017.8.11.0041 AUTOR: SIDNEY 

SANTANA DE ALVARENGA 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.13587884 . 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001627-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO RICARDINO 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001627-86.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: FRANCISCO RICARDINO DE CARVALHO REQUERIDO: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por Francisco Ricardino de 

Carvalho, em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, em que 

pretende a condenação da reclamada ao pagamento do Seguro 

Obrigatório no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para 

tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito 

ocorrido em 09/09/2017, ocasionando invalidez permanente, portanto, 

fazendo jus ao pleito indenizatório. A parte requerida apresentou 

contestação, arguindo as preliminares de ilegitimidade passiva, da falta de 

interesse de agir e de ausência do laudo pericial do IML. No mérito, aduz 

que o nexo causal não está comprovado e que também não há provas da 

invalidez. Por fim, caso a demanda seja julgada procedente ao Autor, 

requer que o valor da indenização seja proporcional ao dano, que os juros 

de mora fluam somente a partir da citação e a correção monetária, 

somente a partir do ajuizamento da ação. Designada audiência com vistas 

à conciliação, esta estou infrutífera, conforme termo de ID 12936520. A 

parte autora pugna pela consideração do laudo pericial feito durante a 

audiência de conciliação. A parte ré, intimada, deixou transcorrer o prazo 

sem manifestar-se sobre o laudo, conforme certidão de ID 13565537. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. 

Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor referente ao 

seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na 

data de 09/09/2017. Verifico que em sede da Audiência de Conciliação, já 

foi produzido laudo médico de ID 12936520, e não há outras provas a 

serem produzidas. Passo a análise das preliminares suscitadas. I – Da 

legitimidade passiva ad causam da seguradora Com relação a preliminar 

de ilegitimidade da demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo 

passivo da demanda, não merece guarida a pretensão da parte 

recorrente, uma vez que qualquer seguradora pertencente ao consórcio 

responde pelo pagamento da indenização decorrente do Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres. Nesse sentido, eis o aresto jurisprudencial: SEGURO 
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OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ 

quanto ao valor indenizatório, no que merece redução. Pedido de 

substituição do polo passivo, com inclusão da Seguradora Líder S.A., 

desacolhido. De acordo com a redação do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com 

a redação dada pela Lei n. 11.482/2007, o pagamento da indenização está 

condicionado apenas à prova do acidente e do dano decorrente. 

Outrossim, comprovada a invalidez permanente, o valor da indenização 

deve corresponder a até 13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei 

nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 11.482/07, não faz 

diferenciação quanto ao grau da invalidez. Verba honorária reduzida. 

APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA 

INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 

70033155003, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo 

Lima, Julgado em 16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a 

responsabilidade solidária. Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II - Da 

falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de 

interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, o 

que não merece prosperar. Verifica-se no caso em tela que o autor 

comprovou a realização do pedido administrativo, consoante documento 

de ID 11514254. Por tais argumentos, afasto a preliminar suscitada. III - Da 

ausência do Laudo do IML Em sede de preliminar alegou a requerida a 

ausência de laudo do IML, pois a ausência desse documento demonstra 

falta de Nexo Causal entre os fatos alegados, verifico que não merece 

prosperar haja vista que é possível a comprovação do grau de lesão 

através de pericia médica, nesse sentido: J-MG - Apelação Cível AC 

10686140012978001 MG (TJ-MG) Data de publicação: 17/04/2015 Ementa: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT - AUSÊNCIA DE LAUDO DO IML - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO 

INICIAL - DOCUMENTO DISPENSÁVEL - INÉPCIA NÃO CONFIGURADA - 

EXTINÇÃO PREMATURA - SENTENÇA CASSADA. É dispensável a juntada 

do Laudo do IML ou outro documento médico para instruir a ação de 

cobrança de seguro DPVAT, uma vez que é possível a comprovação do 

grau e da extensão das lesões durante a instrução processual. Por tais 

argumentos, afasto a preliminar ventilada. Passo a analise do mérito. 

Mérito. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente 

de trânsito na data de 09/09/2017. Da documentação que acompanha a 

inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais 

relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, estão aportadas no feito o boletim de 

ocorrência evidenciando o evento danoso (ID 11514249), bem como laudo 

pericial (ID 12936520). Certo o direito a indenização, passo a análise de 

sua fixação. Registro que, muito embora, a Reclamação nº 5368/MT com 

tramitação no Superior Tribunal de Justiça, em que se discutia a cobertura 

do seguro obrigatório proporcional ao grau de invalidez, em sede liminar, 

tenha sobrestado todos os processos com a mesma matéria até o 

julgamento final, em 31/10/2012 com o trânsito em julgado da decisão 

proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 08/10/2012 

julgando procedente a presente reclamação, restou pacificada a 

concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de 

invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo 

Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez”. Assim, não obstante o sinistro 

ter ocorrido em 09/09/2017, o montante a ser pago a título de indenização 

por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela 

de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se 

infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com 

redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 

11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de 

invalidez permanente decorrente de trânsito para fins de seguro 

obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de 

Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 

11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Denota-se que o laudo médico de ID 12936520, foi 

conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do cotovelo direito com repercussão avaliada em 50% 

(cinquenta por cento) de 25% (vinte e cinco por cento), calculada em 

12.5% (doze ponto cinco por cento). Da análise da tabela de percentuais, 

constata-se que para o caso de perda permanente da mobilidade de um 

dos cotovelos, o percentual incidente é de 25% (vinte e cinco por cento) 

do valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), que resulta a quantia de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e 

cinco reais). Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o 

grau da invalidez que acomete a vítima é de 50% (cinquenta por cento), 

cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 3.375,00 

(três mil trezentos e setenta e cinco reais), resulta a quantia de R$ 

1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). 

Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, 

com incidência dos juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do 

CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso, uma vez que 

a indenização a ser paga considera o salário mínimo vigente à época do 

evento. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão inicial, para condenar a requerida PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS ao pagamento do importe de R$ 1.687,50 (um mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de seguro 

obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a partir da 

citação inicial (Súmula 426 do STJ) e correção monetária a partir da data 

do sinistro em 09/09/2017 (Súmula 43 do STJ). Condeno ainda o requerido 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do 

artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá – MT, 31 de julho de 2018. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1032701-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CARLOS ABSOLON SOARES (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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1032701-95.2017.8.11.0041 AUTOR: 

FRANCISCO CARLOS ABSOLON SOARES 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.13672273 . 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: 1019522-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOCILINO FERREIRA DE SANTANA (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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1019522-94.2017.8.11.0041 AUTOR: 

JOCILINO FERREIRA DE SANTANA 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. 13694265. 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. 
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Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1024773-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KELVIN DIAS NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINY DE SOUZA RIBEIRO OAB - MT22779/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1024773-93.2017.8.11.0041 AUTOR: KELVIN 

DIAS NASCIMENTO 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.13678163 . 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: 1013476-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GOMES 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)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1013476-89.2017.8.11.0041 AUTOR: JOSE 

GOMES DA SILVA 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. 13636896. 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: 1016759-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANUBIA FIUZA 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)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1016759-23.2017.8.11.0041 AUTOR: 

DANUBIA FIUZA DA SILVA 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.13372260 . 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: 1016762-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARVALHO DOS SANTOS (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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1016762-75.2017.8.11.0041 AUTOR: 

ROBERTO CARVALHO DOS SANTOS 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. 13788052. 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: 1004272-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL BRUNO SILVA CAMBUI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004272-84.2018.8.11.0041. AUTOR: 

DANIEL BRUNO SILVA CAMBUI RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Cuida-se de Ação para Cobrança do Seguro DPVAT, 

ajuizada por Daniel Bruno Silva, em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais, em que pretendia reparar os danos causados. Nota-se 

que a parte autora foi devidamente intimada para que emendasse a 

petição inicial, sob pena de indeferimento, conforme se verifica o 

despacho de ID 11924534. Todavia, deixou de atender a determinação 

judicial, tendo sido certificada a sua inércia, consoante ID 12746319. É o 

relatório do necessário. Decido. Tendo em vista a inação da parte autora, 

embora devidamente intimada, INDEFIRO a petição inicial por ausência dos 

requisitos do art. 319, incisos II e VII, do CPC. Ante o exposto, JULGO E 

DECLARO EXTINTA, sem resolução de mérito a presente ação, com base 

no art. 485, inciso I, do CPC. Defiro a gratuidade da justiça, nos termos do 

art. 98 do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento das custas 

processuais. 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. Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos observando as formalidades legais. Cuiabá 

- MT, 27 de julho de 2018. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011911-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANI ARAUJO PEREIRA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011911-56.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: GIOVANI ARAUJO PEREIRA SOARES REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Cuida-se de Ação para 

Cobrança do Seguro DPVAT, ajuizada por Giovani Araujo Pereira Soares, 

em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em que pretendia 

reparar os danos causados. Nota-se que a parte autora foi devidamente 

intimada para que emendasse a petição inicial, sob pena de indeferimento, 

conforme se verifica o despacho de ID 13052717. Todavia, deixou de 

atender a determinação judicial, tendo sido certificada a sua inércia, 

consoante ID 13700030. É o relatório do necessário. Decido. Tendo em 

vista a inação da parte autora, embora devidamente intimada, INDEFIRO a 

petição inicial por ausência dos requisitos do art. 319, incisos II e VII, do 

CPC. Ante o exposto, JULGO E DECLARO EXTINTA, sem resolução de 

mérito a presente ação, com base no art. 485, inciso I, do CPC. Defiro a 

gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Condeno a parte 

autora ao pagamento das custas processuais. 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. Transitada em julgado, arquivem-se os autos observando as 

formalidades legais. Cuiabá - MT, 27 de julho de 2018. EMERSON LUIS 

PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030981-93.2017.8.11.0041

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)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1030981-93.2017.8.11.0041 AUTOR: IANA 

RODRIGUES ORTEGA TOME 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. 13691974. 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: 1001676-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDNEIA BRUNA DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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 SENTENÇA Processo: 1001676-30.2018.8.11.0041. AUTOR: 

EDNEIA BRUNA DE ARRUDA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por Edneia Bruna de Arruda, em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao 

pagamento do Seguro Obrigatório no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de 

acidente de trânsito ocorrido em 08/10/2017, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Designada 

audiência com vistas à conciliação, esta estou infrutífera, conforme termo 

de ID 12955842. A parte requerida apresentou contestação, arguindo as 

preliminares de ilegitimidade passiva, inépcia da inicial, ausência de pedido 

administrativo e comprovante de residência em nome de terceiros. No 

mérito, aduz que o nexo causal não está comprovado e que também não 

há provas da invalidez. Por fim, caso a demanda seja julgada procedente 

ao Autor, requer que o valor da indenização seja proporcional ao dano, 

que os juros de mora fluam somente a partir da citação e a correção 

monetária, somente a partir do ajuizamento da ação. A perícia judicial foi 

colacionada ao ID 12955842. Manifestaram-se as partes. Vieram-me os 

autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 08/10/2017. 

Verifico que em sede da Audiência de Conciliação, já foi produzido laudo 

médico de ID 12955842, e não há outras provas a serem produzidas. 

Passo a análise das preliminares suscitadas. I – Da legitimidade passiva ad 

causam da seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da 

demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da 

demanda, não merece guarida a pretensão da parte recorrente, uma vez 

que qualquer seguradora pertencente ao consórcio responde pelo 

pagamento da indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse 

sentido, eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

INVALIDEZ PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor 

indenizatório, no que merece redução. Pedido de substituição do polo 

passivo, com inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo 

com a redação do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

n. 11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Da ausência de documentos 

Alega a ré que a petição inicial está incompleta, pois não foram alocados a 

ela o boletim de ocorrência a fim de comprovar as alegações, verifico que 

não merece prosperar haja vista a ficha de atendimento médico, que relata 

ter sido determinada pessoa vítima de acidente de trânsito, é documento 

suficiente a comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. 

Outrossim, a Lei 6.194/74 não estabelece a obrigatoriedade de juntada do 

Boletim de Ocorrência, prescrevendo apenas que a indenização será 

paga mediante a exibição de prova do acidente e do dano decorrente. 

Desta forma, afasto a preliminar supra. III - Da falta de interesse de agir Em 

sede preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em face de 

não esgotamento das vias administrativas, o que não merece prosperar. 

Verifica-se no caso em tela que o autor comprovou a realização do pedido 

administrativo, consoante documento de ID 11521731. Por tais 

argumentos, afasto a preliminar suscitada. IV – Comprovante de endereço 

em nome de terceiro Pela leitura do dispositivo legal, pode-se vislumbrar 

que não há previsão legal de juntada de comprovante de residência do 

autor, bastando, pura e simplesmente, que o autor descreva seu 

endereço. Ademais, como bem afirmado pelo autor, a procuração e 

declaração de pobreza contém o endereço indicado no comprovante na 

fatura de ID 11521720, de maneira que o formalismo requerido de 

declaração expressa do autor quanto a isto está dispensado, 

configurando, novamente, excesso de formalismo, que obsta o acesso à 

justiça. A jurisprudência: “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. 

JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA.INEXIGIBILIDADE. 

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO PROVIDA 1. É inexigível a juntada de 

comprovante de residência da parte autora por ausência de disposição 

legal, consoante previsto nos artigos 282 e 283 do Código de Processo 

Civil , os quais estabelecem requisitos que devem ser observados pela 
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parte autora ao apresentar em juízo sua petição inicial. 2. Ademais, a 

autora esta qualificada e informa seu endereço na petição inicial sendo 

que, até prova em contrário, presumem-se verdadeiros os dados 

fornecidos pela requerente na peça vestibular. 3. Dessa forma, é forçoso 

concluir que "a não apresentação do comprovante de residênciarnão 

enseja a extinção do processo por carência de ação ou ausência de 

pressupostos de constituição de desenvolvimento válido e regular do 

processo". Precedentes desta Corte. 4. Ressalte-se que, não obstante a 

inexigibilidade da juntada do documento em questão, a parte autora 

acostou aos autos, posteriormente, seu comprovante de residência, fato 

este que permite o exercício do juízo de retratação, ainda que em sede 

recursal, nos termos do art. 296 , caput, do CPC , em homenagem à 

garantia fundamental do acesso pleno à Justiça e ao princípio da economia 

processual. Precedentes desta Corte. 5. Apelação provida. Sentença 

anulada, com a determinação de regular prosseguimento do feito.” (TRF-1 

APL AC 15841, MG 2009.01.99.015841-6, Relator Desa. Federal Monica 

Sifuentes, 2ª Turma, Publicação: 09/09/2011).“ Por tais argumentos, afasto 

a preliminar suscitada. Passo a análise do mérito. Mérito. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 08/10/2017. 

Da documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada 

enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo 

jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito a certidão de ocorrência e histórico clinico 

evidenciando o evento danoso (ID 11521727), bem como laudo pericial (ID 

12955842). Certo o direito a indenização, passo a análise de sua fixação. 

Registro que, muito embora, a Reclamação nº 5368/MT com tramitação no 

Superior Tribunal de Justiça, em que se discutia a cobertura do seguro 

obrigatório proporcional ao grau de invalidez, em sede liminar, tenha 

sobrestado todos os processos com a mesma matéria até o julgamento 

final, em 31/10/2012 com o trânsito em julgado da decisão proferida pela 

Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 08/10/2012 julgando procedente a 

presente reclamação, restou pacificada a concessão de indenização de 

seguro DPVAT proporcional ao grau de invalidez. Tal entendimento se 

coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo Superior Tribunal de Justiça 

em 13/06/2012, que assevera “indenização do seguro DPVAT, em caso de 

invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau 

da invalidez”. Assim, não obstante o sinistro ter ocorrido em 08/10/2017, o 

montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve 

observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais 

adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada 

de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico de ID 12955842, foi conclusivo em afirmar 

que a parte autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta do 

tornozelo direito com repercussão avaliada em 75% (setenta e cinco por 

cento) de 25% (vinte e cinco por cento), calculada em 18.75% (dezoito 

ponto setenta e cinco por cento). Da análise da tabela de percentuais, 

constata-se que para o caso de perda permanente da mobilidade de um 

dos tornozelos, o percentual incidente é de 25% (vinte e cinco por cento) 

do valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), que resulta a quantia de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e 

um reais e vinte e cinco centavos). Considerando que o laudo pericial 

acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a vítima é de 75% 

(setenta e cinco por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o 

montante de R$ 3.375,00 (três mil quatrocentos e cinquenta reais), resulta 

a quantia de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e 

cinco centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve 

ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da 

citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento 

danoso, uma vez que a indenização a ser paga considera o salário mínimo 

vigente à época do evento. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a requerida PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS ao pagamento do importe de R$ 

2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), 

a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por 

cento) a partir da citação inicial (Súmula 426 do STJ) e correção monetária 

a partir da data do sinistro em 05/09/2017 (Súmula 43 do STJ). Condeno 

ainda o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 27 de julho de 2018. 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021498-39.2017.8.11.0041. AUTOR: 

DOUGLAS PEREIRA LIMA, LIZ DAYANNE CESAR PEREIRA RÉU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por DOUGLAS PEREIRA LIMA 

(genitor e parte) e LIZ DAYANNE CESAR PEREIRA (genitora e parte), em 

face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS em que pretende a 

condenação da reclamada ao pagamento do valor de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais). Para tanto aduz que ISADORA VALENTINA CESAR 

LIMA, filha do casal, faleceu em 22/04/2017, vítima de acidente de trânsito. 

A parte requerida apresentou contestação, arguindo as preliminares de 

ilegitimidade passiva, da falta de interesse de agir, da ausência de 

requerimento administrativo válido e comprovante de residência em nome 

de terceiros. No mérito, alega a ausência de documentos que comprovem 

serem os autores os únicos beneficiários da vítima e pugna que eventual 

condenação seja fixada nos patamares da Lei 6.194/74 e respeitando a 

sucessão hereditária. Impugnação à contestação no id. 11667825, 

rechaçando as preliminares e as questões meritórias suscitadas na 

contestação. Realizada a audiência de conciliação, esta foi apresentada 

conforme id. 10926675. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. 

Fundamento e decido. Pretendem as partes requerentes receber da 

reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que a 

de cujus faleceu em 22/04/2017 vitimada por fatídico acidente de trânsito. 

Entendo que o presente processo se encontra maduro para julgamento, 

nos moldes do art. 355, I, do CPC. Passo a analise das preliminares 

suscitadas. I – Da legitimidade passiva ad causam da seguradora Com 

relação a preliminar de ilegitimidade da demandada e inclusão da 

Seguradora Líder S/A no polo passivo da demanda, não merece guarida a 

pretensão da parte recorrente, uma vez que qualquer seguradora 

pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da indenização 

decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, eis o aresto 

jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor indenizatório, no 

que merece redução. Pedido de substituição do polo passivo, com 

inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação 

do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II - Da falta de interesse de agir 

Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em face 

de não esgotamento das vias administrativas, o que não merece 

prosperar. Verifica-se no caso em tela que o autor comprovou a 
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realização do pedido administrativo, consoante documento de ID 

12426532. Por tais argumentos, afasto a preliminar suscitada. III – Da 

Ausência de Requerimento Administrativo Válido. Compulsando os autos 

verifico que a parte requerida alega em sede de preliminar a ausência de 

requerimento administrativo válido, tendo em vista que a parte autora deu 

entrada no pedido administrativo, sem, contudo apresentar os documentos 

necessários à apreciação da demanda. Sobre o tema, é certo que o 

requerimento administrativo prévio é condição essencial para buscar em 

juízo o recebimento do DPVAT (STJ – 3ª Turma – AgRg no REsp 

936.574/SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 

02/08/2011, DJe 08/08/2011). Ademais, também é sabido que não é 

necessário o exaurimento da via administrativa, bastando a prova do 

pedido, nestes termos, já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Mato 

Grosso: APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT - EMENDA À INICIAL - DETERMINAÇÃO PARA JUNTADA DE 

PROVA DA RECUSA AO PAGAMENTO - DESNECESSIDADE - EXIGÊNCIA 

APENAS DO PEDIDO ADMINISTRATIVO - INFORMATIVO N. 757 DO STF - 

INTERESSE DE AGIR CONSTATADO - SENTENÇA NULA - RETORNO À 

INSTÂNCIA DE ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO - RECURSO 

PROVIDO. O requerimento administrativo prévio é condição essencial para 

buscar em juízo o recebimento do DPVAT (STJ – 3ª Turma – AgRg no 

REsp 936.574/SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 

02/08/2011, DJe 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 ocorrida administrativamente quando a 

Seguradora se mantém inerte há mais de cinco meses, até porque o 

Plenário deste Supremo Tribunal Federal ressalvou "que a exigência de 

prévio requerimento não se confundiria (…) com o exaurimento das vias 

administrativas”. (Informativo n. 757). (Ap 4186/2017, DES. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 22/02/2017, Publicado no DJE 24/02/2017). No caso em tela, 

não há que se falar em ausência de requerimento administrativo válido vez 

que a certidão de óbito é suficiente para comprovar o falecimento da filha 

dos autores, não sendo necessário o laudo do IML. Desse modo, afasto a 

preliminar suscitada. IV – Comprovante de endereço em nome de terceiro 

Pela leitura do dispositivo legal, pode-se vislumbrar que não há previsão 

legal de juntada de comprovante de residência do autor, bastando, pura e 

simplesmente, que o autor descreva seu endereço. Desta maneira 

entende-se que o formalismo requerido de declaração expressa do autor 

quanto a isto está dispensado, configurando, novamente, excesso de 

formalismo, que obsta o acesso à justiça. A jurisprudência: 

“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. JUNTADA DE COMPROVANTE DE 

RESIDÊNCIA.INEXIGIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO PROVIDA 1. É 

inexigível a juntada de comprovante de residência da parte autora por 

ausência de disposição legal, consoante previsto nos artigos 282 e 283 do 

Código de Processo Civil , os quais estabelecem requisitos que devem ser 

observados pela parte autora ao apresentar em juízo sua petição inicial. 2. 

Ademais, a autora esta qualificada e informa seu endereço na petição 

inicial sendo que, até prova em contrário, presumem-se verdadeiros os 

dados fornecidos pela requerente na peça vestibular. 3. Dessa forma, é 

forçoso concluir que "a não apresentação do comprovante de 

residênciarnão enseja a extinção do processo por carência de ação ou 

ausência de pressupostos de constituição de desenvolvimento válido e 

regular do processo". Precedentes desta Corte. 4. Ressalte-se que, não 

obstante a inexigibilidade da juntada do documento em questão, a parte 

autora acostou aos autos, posteriormente, seu comprovante de 

residência, fato este que permite o exercício do juízo de retratação, ainda 

que em sede recursal, nos termos do art. 296 , caput, do CPC , em 

homenagem à garantia fundamental do acesso pleno à Justiça e ao 

princípio da economia processual. Precedentes desta Corte. 5. Apelação 

provida. Sentença anulada, com a determinação de regular 

prosseguimento do feito.” (TRF-1 APL AC 15841, MG 

2009.01.99.015841-6, Relator Desa. Federal Monica Sifuentes, 2ª Turma, 

Publicação: 09/09/2011).“ Por tais argumentos, afasto a preliminar 

suscitada. Passo agora a analise do mérito. Mérito Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito provas que evidenciam o evento danoso, conforme 

boletim de ocorrência de id. 8817282, e o óbito, consoante certidão de id. 

8817303. No que tange aos autores Douglas Pereira Lima e Liz Dayanne 

Cesar Pereira, os mesmos afirmam ser genitores da vítima, e comprovaram 

suas alegações por meio de certidão de nascimento (id. 8817285). Sobre 

o direito à indenização em caso de morte, o art. 4º, da Lei 6.194/74, 

dispõem que deverão ser observadas as disposições do art. 792, no 

Código Civil, o qual aduz: Art. 792. Na falta de indicação da pessoa ou 

beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o 

capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado 

judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem 

da vocação hereditária. Parágrafo único. Na falta das pessoas indicadas 

neste artigo, serão beneficiários os que provarem que a morte do 

segurado os privou dos meios necessários à subsistência. Assim, tendo 

em vista que os requerentes enquadram-se nas hipóteses legais relativas 

ao seguro obrigatório, estes fazem jus ao recebimento da reparação 

indenizatória. Certo o direito, passo a análise de sua fixação. Consigno 

que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência 

de morte, é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do 

art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 

6.194, de 19 de dezembro de 1974. In casu, o valor a ser auferido pelos 

autores Douglas Pereira Lima e Liz Dayanne Cesar Pereira corresponde 

ao valor integral da indenização, consoante art. 792, do CC, perfazendo a 

quantia de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Nesse passo, o 

montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos 

juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção 

monetária contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT 

ao pagamento no importe de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), a 

título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por 

cento) a partir da citação inicial (Súmula 426 do STJ) e correção monetária 

a partir da data do sinistro em 22/04/2017 (Súmula 43 do STJ). Tal valor 

deverá ser dividido igualmente entre os autores. Condeno ainda o 

requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 27 de julho de 2018. 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001341-11.2018.8.11.0041. AUTOR: 

LAIANE KATIELLE LIMA PEREIRA TAVARES RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório ajuizada por Laiane Katielle Lima Pereira Tavares, em 

face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, em que pretende a 

condenação da reclamada ao pagamento do Seguro Obrigatório no valor 

de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte 

reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 17/11/2017, 

ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito 

indenizatório. Designada audiência com vistas à conciliação, esta estou 

infrutífera, conforme termo de ID 12916288. A parte requerida apresentou 

contestação, arguindo as preliminares de ilegitimidade passiva, ausência 

de documentos no requerimento na esfera administrativa, ausência de 

pedido administrativo e comprovante de residência em nome de terceiros. 

No mérito, aduz que o nexo causal não está comprovado e que também 

não há provas da invalidez, bem como impugnação dos documentos 

juntados pela autora. Por fim, caso a demanda seja julgada procedente ao 

Autor, requer que o valor da indenização seja proporcional ao dano, que 

os juros de mora fluam somente a partir da citação e a correção 

monetária, somente a partir do ajuizamento da ação. A perícia judicial foi 

colacionada ao ID 12916288. Manifestaram-se as partes. Vieram-me os 

autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 17/11/2017. 

Verifico que em sede da Audiência de Conciliação, já foi produzido laudo 
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médico de ID 12916288, e não há outras provas a serem produzidas. 

Passo a análise das preliminares suscitadas. I – Da legitimidade passiva ad 

causam da seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da 

demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da 

demanda, não merece guarida a pretensão da parte recorrente, uma vez 

que qualquer seguradora pertencente ao consórcio responde pelo 

pagamento da indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse 

sentido, eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

INVALIDEZ PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor 

indenizatório, no que merece redução. Pedido de substituição do polo 

passivo, com inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo 

com a redação do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

n. 11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Da ausência de documentos 

Alega a ré que o requerimento em esfera administrativa está incompleto, 

pois não foram alocados a ele documentos mínimos para regularização do 

sinistro, verifico que não merece prosperar haja vista que a autora 

comprovou o envio dos documentos necessários à regulação do pedido, 

consoante documento de ID 11458913. Desta forma, afasto a preliminar 

supra. III - Da falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida 

suscitou falta de interesse de agir em face de não esgotamento das vias 

administrativas, o que não merece prosperar. Verifica-se no caso em tela 

que o autor comprovou a realização do pedido administrativo, consoante 

documento de ID 11458913. Por tais argumentos, afasto a preliminar 

suscitada. IV – Comprovante de endereço em nome de terceiro Pela leitura 

do dispositivo legal, pode-se vislumbrar que não há previsão legal de 

juntada de comprovante de residência do autor, bastando, pura e 

simplesmente, que o autor descreva seu endereço. Ademais, como bem 

afirmado pelo autor, a procuração e declaração de pobreza contém o 

endereço indicado no comprovante na fatura de ID 11458934, de maneira 

que o formalismo requerido de declaração expressa do autor quanto a isto 

está dispensado, configurando, novamente, excesso de formalismo, que 

obsta o acesso à justiça. A jurisprudência: “PREVIDENCIÁRIO. 

PROCESSUAL CIVIL. JUNTADA DE COMPROVANTE DE 

RESIDÊNCIA.INEXIGIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO PROVIDA 1. É 

inexigível a juntada de comprovante de residência da parte autora por 

ausência de disposição legal, consoante previsto nos artigos 282 e 283 do 

Código de Processo Civil , os quais estabelecem requisitos que devem ser 

observados pela parte autora ao apresentar em juízo sua petição inicial. 2. 

Ademais, a autora esta qualificada e informa seu endereço na petição 

inicial sendo que, até prova em contrário, presumem-se verdadeiros os 

dados fornecidos pela requerente na peça vestibular. 3. Dessa forma, é 

forçoso concluir que "a não apresentação do comprovante de 

residênciarnão enseja a extinção do processo por carência de ação ou 

ausência de pressupostos de constituição de desenvolvimento válido e 

regular do processo". Precedentes desta Corte. 4. Ressalte-se que, não 

obstante a inexigibilidade da juntada do documento em questão, a parte 

autora acostou aos autos, posteriormente, seu comprovante de 

residência, fato este que permite o exercício do juízo de retratação, ainda 

que em sede recursal, nos termos do art. 296 , caput, do CPC , em 

homenagem à garantia fundamental do acesso pleno à Justiça e ao 

princípio da economia processual. Precedentes desta Corte. 5. Apelação 

provida. Sentença anulada, com a determinação de regular 

prosseguimento do feito.” (TRF-1 APL AC 15841, MG 

2009.01.99.015841-6, Relator Desa. Federal Monica Sifuentes, 2ª Turma, 

Publicação: 09/09/2011).“ Por tais argumentos, afasto a preliminar 

suscitada. Passo a análise do mérito. Mérito. Pretende a parte requerente 

receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o 

argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 17/11/2017. 

Da documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada 

enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo 

jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso 

(ID 11458913), bem como laudo pericial (ID 12916288). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, muito embora, 

a Reclamação nº 5368/MT com tramitação no Superior Tribunal de Justiça, 

em que se discutia a cobertura do seguro obrigatório proporcional ao grau 

de invalidez, em sede liminar, tenha sobrestado todos os processos com a 

mesma matéria até o julgamento final, em 31/10/2012 com o trânsito em 

julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 

08/10/2012 julgando procedente a presente reclamação, restou pacificada 

a concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de 

invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo 

Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez”. Assim, não obstante o sinistro 

ter ocorrido em 17/11/2017, o montante a ser pago a título de indenização 

por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela 

de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se 

infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com 

redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 

11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de 

invalidez permanente decorrente de trânsito para fins de seguro 

obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de 

Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 

11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Denota-se que o laudo médico de ID 12916288, foi 

conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do punho esquerdo com repercussão avaliada em 75% 

(setenta e cinco por cento) de 25% (vinte e cinco por cento), calculada em 

18.75% (dezoito ponto setenta e cinco por cento). Da análise da tabela de 

percentuais, constata-se que para o caso de perda permanente da 

mobilidade de um dos tornozelos, o percentual incidente é de 25% (vinte e 

cinco por cento) do valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais), que resulta a quantia de R$ 2.531,25 (dois mil 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). Considerando que 

o laudo pericial acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a 

vítima é de 75% (setenta e cinco por cento), cujo percentual deverá ser 

calculado sobre o montante de R$ 3.375,00 (três mil quatrocentos e 

cinquenta reais), resulta a quantia de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e 

trinta e um reais e vinte e cinco centavos). Nesse passo, o montante 

indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de 

mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária 

contada a partir do evento danoso, uma vez que a indenização a ser paga 

considera o salário mínimo vigente à época do evento. Ante o exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS ao pagamento do 

importe de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e 

cinco centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais 

de 1% (um por cento) a partir da citação inicial (Súmula 426 do STJ) e 

correção monetária a partir da data do sinistro em 17/11/2017 (Súmula 43 

do STJ). Condeno ainda o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de 

Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 30 de julho 

de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037546-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS CASTRO FRANCISCO CHAVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO
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REQUERENTE: VINICIUS CASTRO FRANCISCO CHAVES REQUERIDO: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por Vinicius Castro Francisco 

Chaves, em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, em que 

pretende a condenação da reclamada ao pagamento do Seguro 

Obrigatório no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para 

tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito 

ocorrido em 05/11/2015, ocasionando invalidez permanente, portanto, 

fazendo jus ao pleito indenizatório. Designada audiência com vistas à 

conciliação, esta estou infrutífera, conforme termo de ID 12347223. A 

parte requerida apresentou contestação, arguindo as preliminares de 

ilegitimidade passiva, satisfação da indenização, e comprovante de 

residência em nome de terceiros. No mérito, aduz que o nexo causal não 

está comprovado e que também não há provas da invalidez, bem como, 

alega a regularidade do valor pago em sede administrativa. Por fim, caso a 

demanda seja julgada procedente ao Autor, requer que o valor da 

indenização seja proporcional ao dano, que os juros de mora fluam 

somente a partir da citação e a correção monetária, somente a partir do 

ajuizamento da ação. A perícia judicial foi colacionada ao ID 12347223. 

Manifestaram-se as partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber da 

reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que 

sofreu um acidente de trânsito na data de 05/11/2015. Verifico que em 

sede da Audiência de Conciliação, já foi produzido laudo médico de ID 

12347223, e não há outras provas a serem produzidas. Passo a análise 

das preliminares suscitadas. I – Da legitimidade passiva ad causam da 

seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da demandada e 

inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da demanda, não 

merece guarida a pretensão da parte recorrente, uma vez que qualquer 

seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da 

indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor indenizatório, no 

que merece redução. Pedido de substituição do polo passivo, com 

inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação 

do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Da falta de interesse de agir 

em face do pagamento realizado na seara administrativa Conquanto tenha 

sido realizado o pagamento em sede administrativa, tal fato por si só não 

torna a pretensão do autor carecedora das condições da ação por falta 

de interesse de agir, isso porque a pretensão também insurge sobre a 

avaliação feita pela seguradora que acarretou o pagamento parcial. Posto 

isso, afasto a preliminar supra. III – Comprovante de endereço em nome de 

terceiro Pela leitura do dispositivo legal, pode-se vislumbrar que não há 

previsão legal de juntada de comprovante de residência do autor, 

bastando, pura e simplesmente, que o autor descreva seu endereço. 

Ademais, como bem afirmado pelo autor, a procuração e declaração de 

pobreza contém o endereço indicado no comprovante na fatura de ID 

11130297, de maneira que o formalismo requerido de declaração 

expressa do autor quanto a isto está dispensado, configurando, 

novamente, excesso de formalismo, que obsta o acesso à justiça. A 

jurisprudência: “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. JUNTADA DE 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA.INEXIGIBILIDADE. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO 

PROVIDA 1. É inexigível a juntada de comprovante de residência da parte 

autora por ausência de disposição legal, consoante previsto nos artigos 

282 e 283 do Código de Processo Civil , os quais estabelecem requisitos 

que devem ser observados pela parte autora ao apresentar em juízo sua 

petição inicial. 2. Ademais, a autora esta qualificada e informa seu 

endereço na petição inicial sendo que, até prova em contrário, 

presumem-se verdadeiros os dados fornecidos pela requerente na peça 

vestibular. 3. Dessa forma, é forçoso concluir que "a não apresentação do 

comprovante de residênciarnão enseja a extinção do processo por 

carência de ação ou ausência de pressupostos de constituição de 

desenvolvimento válido e regular do processo". Precedentes desta Corte. 

4. Ressalte-se que, não obstante a inexigibilidade da juntada do 

documento em questão, a parte autora acostou aos autos, posteriormente, 

seu comprovante de residência, fato este que permite o exercício do juízo 

de retratação, ainda que em sede recursal, nos termos do art. 296 , caput, 

do CPC , em homenagem à garantia fundamental do acesso pleno à Justiça 

e ao princípio da economia processual. Precedentes desta Corte. 5. 

Apelação provida. Sentença anulada, com a determinação de regular 

prosseguimento do feito.” (TRF-1 APL AC 15841, MG 

2009.01.99.015841-6, Relator Desa. Federal Monica Sifuentes, 2ª Turma, 

Publicação: 09/09/2011).“ Por tais argumentos, afasto a preliminar 

suscitada. Passo a análise do mérito. Mérito. Pretende a parte requerente 

receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o 

argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 05/11/2015. 

Da documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada 

enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo 

jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso 

(ID 11130285), bem como laudo pericial (ID 12347223). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, muito embora, 

a Reclamação nº 5368/MT com tramitação no Superior Tribunal de Justiça, 

em que se discutia a cobertura do seguro obrigatório proporcional ao grau 

de invalidez, em sede liminar, tenha sobrestado todos os processos com a 

mesma matéria até o julgamento final, em 31/10/2012 com o trânsito em 

julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 

08/10/2012 julgando procedente a presente reclamação, restou pacificada 

a concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de 

invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo 

Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez”. Assim, não obstante o sinistro 

ter ocorrido em 05/11/2015, o montante a ser pago a título de indenização 

por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela 

de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se 

infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com 

redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 

11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de 

invalidez permanente decorrente de trânsito para fins de seguro 

obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de 

Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 

11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Denota-se que o laudo médico de ID 12347223, foi 

conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do pé esquerdo com repercussão avaliada em 25% 

(vinte e cinco por cento) de 50% (cinquenta por cento), calculada em 

12.50% (doze ponto cinquenta por cento). Da análise da tabela de 

percentuais, constata-se que para o caso de perda permanente da 

mobilidade de um dos pés, o percentual incidente é de 50% (cinquenta por 

cento) do valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante 

de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais). Considerando que 

o laudo pericial acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a 

vítima é de 25% (vinte e cinco por cento), e que a quantia já recebida 

administrativamente encontra-se no valor de R$ 675,00 (seiscentos e 

setenta e cinco reais), percebe-se o valor remanescente totalizando em 

R$ 1.012,50 (um mil, doze reais e cinquenta centavos). Nesse passo, o 

montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos 

juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção 

monetária contada a partir do evento danoso, uma vez que a indenização 

a ser paga considera o salário mínimo vigente à época do evento. Ante o 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para 

condenar a requerida PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS ao 

pagamento do importe de R$ R$ 1.012,50 (um mil, doze reais e cinquenta 

centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% 

(um por cento) a partir da citação inicial (Súmula 426 do STJ) e correção 

monetária a partir da data do sinistro em 05/11/2015 (Súmula 43 do STJ). 

Condeno ainda o requerido ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor 
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da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 30 de julho de 2018. 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1033062-15.2017.8.11.0041. AUTOR: 

MANOEL MESSIAS SOARES FRAGA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório ajuizada por Manoel Messias Soares Fraga, em face de Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais, em que pretende a condenação da 

reclamada ao pagamento do Seguro Obrigatório no valor de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi 

vítima de acidente de trânsito ocorrido em 30/07/2017, ocasionando 

invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. 

Designada audiência com vistas à conciliação, esta estou infrutífera, 

conforme termo de ID 11857834. A parte requerida apresentou 

contestação, arguindo as preliminares de ilegitimidade passiva, ausência 

de documentos no requerimento na esfera administrativa, ausência de 

pedido administrativo e ausência do laudo do IML. No mérito, aduz que o 

nexo causal não está comprovado e que também não há provas da 

invalidez. Por fim, caso a demanda seja julgada procedente ao Autor, 

requer que o valor da indenização seja proporcional ao dano, que os juros 

de mora fluam somente a partir da citação e a correção monetária, 

somente a partir do ajuizamento da ação. A perícia judicial foi colacionada 

ao ID 11857834. Manifestaram-se as partes. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 30/07/2017. 

Verifico que em sede da Audiência de Conciliação, já foi produzido laudo 

médico de ID 11857834, e não há outras provas a serem produzidas. 

Passo a análise das preliminares suscitadas. I – Da legitimidade passiva ad 

causam da seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da 

demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da 

demanda, não merece guarida a pretensão da parte recorrente, uma vez 

que qualquer seguradora pertencente ao consórcio responde pelo 

pagamento da indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse 

sentido, eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

INVALIDEZ PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor 

indenizatório, no que merece redução. Pedido de substituição do polo 

passivo, com inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo 

com a redação do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

n. 11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Do requerimento 

Administrativo perante à Porto Seguro Cia de Companhia de Seguros 

Gerais – Devolução – Pendência Documental Colacionando os autos 

verifico que o autor colacionou em ID 10443066 a cópia do requerimento 

administrativo. Ademais, a ausência de comprovação de entrega da 

documentação necessária à regularização do sinistro não impede a 

resolução do feito, uma vez que a resistência administrativa restou 

caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. Tal é o entendimento 

do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso: RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DPVAT – AÇÃO EXTINTA SEM 

JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – CONTESTAÇÃO DE MÉRITO 

CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – DESNECESSÁRIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – SENTENÇA 

ANULADA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE 

RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o interesse 

de agir seria necessário demonstrar a pretensão resistida pela 

Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto 

desnecessário o mesmo, quando presente nos autos contestação de 

mérito, o que caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do 

Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim 

de prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) No caso em tela, o pedido de suspensão do processo 

para regularização do requerimento administrativo vai de encontro à 

celeridade processual, tendo em vista que todas as provas já foram 

produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inclusive a 

perícia médica. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III - Da 

falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de 

interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, o 

que não merece prosperar. Verifica-se no caso em tela que o autor 

comprovou a realização do pedido administrativo, consoante documento 

de ID 10443066. Por tais argumentos, afasto a preliminar suscitada. IV – 

Da ausência do Laudo do IML Em sede de preliminar alegou a requerida a 

ausência de laudo do IML, pois a ausência desse documento demonstra 

falta de Nexo Causal entre os fatos alegados, verifico que não merece 

prosperar haja vista que é possível a comprovação do grau de lesão 

através de pericia médica, nesse sentido: J-MG - Apelação Cível AC 

10686140012978001 MG (TJ-MG) Data de publicação: 17/04/2015 Ementa: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT - AUSÊNCIA DE LAUDO DO IML - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO 

INICIAL - DOCUMENTO DISPENSÁVEL - INÉPCIA NÃO CONFIGURADA - 

EXTINÇÃO PREMATURA - SENTENÇA CASSADA. É dispensável a juntada 

do Laudo do IML ou outro documento médico para instruir a ação de 

cobrança de seguro DPVAT, uma vez que é possível a comprovação do 

grau e da extensão das lesões durante a instrução processual. Por tais 

argumentos, afasto a preliminar suscitada. Passo a análise do mérito. 

Mérito. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente 

de trânsito na data de 30/07/2017. Da documentação que acompanha a 

inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais 

relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, estão aportadas no feito o boletim de 

ocorrência evidenciando o evento danoso (ID 10443066), bem como laudo 

pericial (ID 11857834). Certo o direito a indenização, passo a análise de 

sua fixação. Registro que, muito embora, a Reclamação nº 5368/MT com 

tramitação no Superior Tribunal de Justiça, em que se discutia a cobertura 

do seguro obrigatório proporcional ao grau de invalidez, em sede liminar, 

tenha sobrestado todos os processos com a mesma matéria até o 

julgamento final, em 31/10/2012 com o trânsito em julgado da decisão 

proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 08/10/2012 

julgando procedente a presente reclamação, restou pacificada a 

concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de 

invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo 

Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez”. Assim, não obstante o sinistro 

ter ocorrido em 30/07/2017, o montante a ser pago a título de indenização 

por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela 

de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se 

infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com 

redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 

11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de 

invalidez permanente decorrente de trânsito para fins de seguro 

obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de 

Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 

11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Denota-se que o laudo médico de ID 11857834, foi 

conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez permanente 
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parcial incompleta do membro superior direito com repercussão avaliada 

em 75% (setenta e cinco por cento) de 70% (setenta por cento), calculada 

em 52.50% (cinquenta e dois ponto cinquenta por cento). Da análise da 

tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda permanente 

da mobilidade de um dos membros superiores, o percentual incidente é de 

70% (setenta por cento) do valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), que resulta a quantia de R$ 7.087,50 (sete 

mil oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Considerando que o laudo 

pericial acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a vítima é 

de 75% (setenta e cinco por cento), cujo percentual deverá ser calculado 

sobre o montante de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta 

reais), resulta a quantia de R$ 7.087,50 (sete mil oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago 

deve ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da 

citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento 

danoso, uma vez que a indenização a ser paga considera o salário mínimo 

vigente à época do evento. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a requerida PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS ao pagamento do importe de R$ 

7.087,50 (sete mil oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de 

seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a partir 

da citação inicial (Súmula 426 do STJ) e correção monetária a partir da 

data do sinistro em 30/07/2017 (Súmula 43 do STJ). Condeno ainda o 

requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1038182-39.2017.8.11.0041. AUTOR: 

ELIAS PEDRO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por Elias 

Pedro, em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, em que pretende 

a condenação da reclamada ao pagamento do Seguro Obrigatório no valor 

de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte 

reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 08/08/2014, 

ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito 

indenizatório. Designada audiência com vistas à conciliação, esta estou 

infrutífera, conforme termo de ID 12386041. A parte requerida apresentou 

contestação, arguindo as preliminares de ilegitimidade passiva, ausência 

de documentos no requerimento na esfera administrativa e comprovante 

de residência em nome de terceiro. No mérito, aduz que o nexo causal não 

está comprovado e que também não há provas da invalidez. Por fim, caso 

a demanda seja julgada procedente ao Autor, requer que o valor da 

indenização seja proporcional ao dano, que os juros de mora fluam 

somente a partir da citação e a correção monetária, somente a partir do 

ajuizamento da ação. A perícia judicial foi colacionada ao ID 12386041. 

Manifestaram-se as partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber da 

reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que 

sofreu um acidente de trânsito na data de 08/08/2014. Verifico que em 

sede da Audiência de Conciliação, já foi produzido laudo médico de ID 

12386041, e não há outras provas a serem produzidas. Passo a análise 

das preliminares suscitadas. I – Da legitimidade passiva ad causam da 

seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da demandada e 

inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da demanda, não 

merece guarida a pretensão da parte recorrente, uma vez que qualquer 

seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da 

indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor indenizatório, no 

que merece redução. Pedido de substituição do polo passivo, com 

inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação 

do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Do requerimento 

Administrativo perante à Porto Seguro Cia de Companhia de Seguros 

Gerais Colacionando os autos verifico que o autor colacionou em ID 

11302888 a cópia do requerimento administrativo. Ademais, a ausência de 

comprovação de entrega da documentação necessária à regularização do 

sinistro não impede a resolução do feito, uma vez que a resistência 

administrativa restou caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. 

Tal é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO 

DPVAT – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – 

DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – 

SENTENÇA ANULADA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA 

FASE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o 

interesse de agir seria necessário demonstrar a pretensão resistida pela 

Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto 

desnecessário o mesmo, quando presente nos autos contestação de 

mérito, o que caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do 

Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim 

de prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) No caso em tela, o pedido de suspensão do processo 

para regularização do requerimento administrativo vai de encontro à 

celeridade processual, tendo em vista que todas as provas já foram 

produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inclusive a 

perícia médica. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III – 

Comprovante de endereço em nome de terceiro Pela leitura do dispositivo 

legal, pode-se vislumbrar que não há previsão legal de juntada de 

comprovante de residência do autor, bastando, pura e simplesmente, que 

o autor descreva seu endereço. Ademais, como bem afirmado pelo autor, 

a procuração e declaração de pobreza contém o endereço indicado no 

comprovante na fatura de ID 11209058, de maneira que o formalismo 

requerido de declaração expressa do autor quanto a isto está dispensado, 

configurando, novamente, excesso de formalismo, que obsta o acesso à 

justiça. A jurisprudência: “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. 

JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA.INEXIGIBILIDADE. 

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO PROVIDA 1. É inexigível a juntada de 

comprovante de residência da parte autora por ausência de disposição 

legal, consoante previsto nos artigos 282 e 283 do Código de Processo 

Civil , os quais estabelecem requisitos que devem ser observados pela 

parte autora ao apresentar em juízo sua petição inicial. 2. Ademais, a 

autora esta qualificada e informa seu endereço na petição inicial sendo 

que, até prova em contrário, presumem-se verdadeiros os dados 

fornecidos pela requerente na peça vestibular. 3. Dessa forma, é forçoso 

concluir que "a não apresentação do comprovante de residênciarnão 

enseja a extinção do processo por carência de ação ou ausência de 

pressupostos de constituição de desenvolvimento válido e regular do 

processo". Precedentes desta Corte. 4. Ressalte-se que, não obstante a 

inexigibilidade da juntada do documento em questão, a parte autora 

acostou aos autos, posteriormente, seu comprovante de residência, fato 

este que permite o exercício do juízo de retratação, ainda que em sede 

recursal, nos termos do art. 296 , caput, do CPC , em homenagem à 

garantia fundamental do acesso pleno à Justiça e ao princípio da economia 

processual. Precedentes desta Corte. 5. Apelação provida. Sentença 
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anulada, com a determinação de regular prosseguimento do feito.” (TRF-1 

APL AC 15841, MG 2009.01.99.015841-6, Relator Desa. Federal Monica 

Sifuentes, 2ª Turma, Publicação: 09/09/2011).“ Por tais argumentos, afasto 

a preliminar suscitada. Passo a análise do mérito. Mérito. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 08/08/2014. 

Da documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada 

enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo 

jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim de ocorrência e samu evidenciando o evento 

danoso (ID 11209066), bem como laudo pericial (ID 12386041). Certo o 

direito a indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, muito 

embora, a Reclamação nº 5368/MT com tramitação no Superior Tribunal de 

Justiça, em que se discutia a cobertura do seguro obrigatório proporcional 

ao grau de invalidez, em sede liminar, tenha sobrestado todos os 

processos com a mesma matéria até o julgamento final, em 31/10/2012 

com o trânsito em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria 

Isabel Gallotti em 08/10/2012 julgando procedente a presente reclamação, 

restou pacificada a concessão de indenização de seguro DPVAT 

proporcional ao grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna com a 

Súmula nº 474 editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, 

que assevera “indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da 

invalidez”. Assim, não obstante o sinistro ter ocorrido em 08/08/2014, o 

montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve 

observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais 

adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada 

de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico de ID 12386041, foi conclusivo em afirmar 

que a parte autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta do 

membro inferior esquerdo com repercussão avaliada em 50% (cinquenta 

por cento) de 70% (setenta por cento), calculada em 35% (trinta e cinco 

por cento). Da análise da tabela de percentuais, constata-se que para o 

caso de perda permanente da mobilidade de um dos membros inferiores, o 

percentual incidente é de 70% (setenta por cento) do valor máximo da 

indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a 

quantia de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte cinco reais). 

Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau da 

invalidez que acomete a vítima é de 50% (cinquenta por cento), cujo 

percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 9.450,00 (nove 

mil quatrocentos e cinquenta reais), resulta a quantia de R$ 4.725,00 

(quatro mil setecentos e vinte cinco reais). Nesse passo, o montante 

indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de 

mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária 

contada a partir do evento danoso, uma vez que a indenização a ser paga 

considera o salário mínimo vigente à época do evento. Ante o exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS ao pagamento do 

importe de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte cinco reais), a título 

de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a 

partir da citação inicial (Súmula 426 do STJ) e correção monetária a partir 

da data do sinistro em 30/07/2017 (Súmula 43 do STJ). Condeno ainda o 

requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 30 de julho de 2018. 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1037447-06.2017.8.11.0041. AUTOR: 

WELLINTON DE SOUZA SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por Wellinton de Souza Santos, em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao 

pagamento do Seguro Obrigatório no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de 

acidente de trânsito ocorrido em 23/10/2017, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Designada 

audiência com vistas à conciliação, esta estou infrutífera, conforme termo 

de ID 12342168. A parte requerida apresentou contestação, arguindo as 

preliminares de ilegitimidade passiva, ausência de documentos no 

requerimento na esfera administrativa e ausência de pedido administrativo. 

No mérito, aduz que o nexo causal não está comprovado e que também 

não há provas da invalidez. Por fim, caso a demanda seja julgada 

procedente ao Autor, requer que o valor da indenização seja proporcional 

ao dano, que os juros de mora fluam somente a partir da citação e a 

correção monetária, somente a partir do ajuizamento da ação. A perícia 

judicial foi colacionada ao ID 12342168. A parte autora intimada deixou 

transcorrer o prazo sem manifestar sobre o laudo. Manifestou-se a parte 

ré. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. 

Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor referente ao 

seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na 

data de 23/10/2017. Verifico que em sede da Audiência de Conciliação, já 

foi produzido laudo médico de ID 12342168, e não há outras provas a 

serem produzidas. Passo a análise das preliminares suscitadas. I – Da 

legitimidade passiva ad causam da seguradora Com relação a preliminar 

de ilegitimidade da demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo 

passivo da demanda, não merece guarida a pretensão da parte 

recorrente, uma vez que qualquer seguradora pertencente ao consórcio 

responde pelo pagamento da indenização decorrente do Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres. Nesse sentido, eis o aresto jurisprudencial: SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ 

quanto ao valor indenizatório, no que merece redução. Pedido de 

substituição do polo passivo, com inclusão da Seguradora Líder S.A., 

desacolhido. De acordo com a redação do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com 

a redação dada pela Lei n. 11.482/2007, o pagamento da indenização está 

condicionado apenas à prova do acidente e do dano decorrente. 

Outrossim, comprovada a invalidez permanente, o valor da indenização 

deve corresponder a até 13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei 

nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 11.482/07, não faz 

diferenciação quanto ao grau da invalidez. Verba honorária reduzida. 

APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA 

INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 

70033155003, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo 

Lima, Julgado em 16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a 

responsabilidade solidária. Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Do 

requerimento Administrativo perante à Porto Seguro Cia de Companhia de 

Seguros Gerais Colacionando os autos verifico que o autor colacionou em 

ID 11289017 a cópia do requerimento administrativo. Ademais, a ausência 

de comprovação de entrega da documentação necessária à regularização 

do sinistro não impede a resolução do feito, uma vez que a resistência 

administrativa restou caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. 

Tal é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO 

DPVAT – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – 

DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – 

SENTENÇA ANULADA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA 

FASE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o 

interesse de agir seria necessário demonstrar a pretensão resistida pela 

Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto 

desnecessário o mesmo, quando presente nos autos contestação de 

mérito, o que caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do 
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Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim 

de prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) No caso em tela, o pedido de suspensão do processo 

para regularização do requerimento administrativo vai de encontro à 

celeridade processual, tendo em vista que todas as provas já foram 

produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inclusive a 

perícia médica. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III - Da 

falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de 

interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, o 

que não merece prosperar. Verifica-se no caso em tela que o autor 

comprovou a realização do pedido administrativo, consoante documento 

de ID 11289017. Por tais argumentos, afasto a preliminar suscitada. Passo 

a análise do mérito. Mérito. Pretende a parte requerente receber da 

reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que 

sofreu um acidente de trânsito na data de 23/10/2017. Da documentação 

que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas 

hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao 

recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso 

(ID 11114337), bem como laudo pericial (ID 12342168). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, muito embora, 

a Reclamação nº 5368/MT com tramitação no Superior Tribunal de Justiça, 

em que se discutia a cobertura do seguro obrigatório proporcional ao grau 

de invalidez, em sede liminar, tenha sobrestado todos os processos com a 

mesma matéria até o julgamento final, em 31/10/2012 com o trânsito em 

julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 

08/10/2012 julgando procedente a presente reclamação, restou pacificada 

a concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de 

invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo 

Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez”. Assim, não obstante o sinistro 

ter ocorrido em 23/10/2017, o montante a ser pago a título de indenização 

por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela 

de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se 

infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com 

redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 

11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de 

invalidez permanente decorrente de trânsito para fins de seguro 

obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de 

Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 

11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Denota-se que o laudo médico de ID 12342168, foi 

conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do membro inferior esquerdo com repercussão avaliada 

em 50% (cinquenta por cento) de 70% (setenta por cento), calculada em 

35% (trinta e cinco por cento). Da análise da tabela de percentuais, 

constata-se que para o caso de perda permanente da mobilidade de um 

dos membros inferiores, o percentual incidente é de 70% (setenta por 

cento) do valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), que resulta a quantia de R$ 4.725,00 (quatro mil 

setecentos e vinte cinco reais). Considerando que o laudo pericial 

acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a vítima é de 50% 

(cinquenta por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o 

montante de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), 

resulta a quantia de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte cinco 

reais). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

(art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso, 

uma vez que a indenização a ser paga considera o salário mínimo vigente 

à época do evento. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 

a pretensão inicial, para condenar a requerida PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS ao pagamento do importe de R$ 4.725,00 (quatro mil 

setecentos e vinte cinco reais), a título de seguro obrigatório, acrescido de 

juros legais de 1% (um por cento) a partir da citação inicial (Súmula 426 do 

STJ) e correção monetária a partir da data do sinistro em 23/10/2017 

(Súmula 43 do STJ). Condeno ainda o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de 

Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 31 de julho 

de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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Processo Número: 1000950-56.2018.8.11.0041
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000950-56.2018.8.11.0041. AUTOR: 

WILLIAM BOTELHO DE MORAES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por William Botelho de Moraes, em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao 

pagamento do Seguro Obrigatório no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de 

acidente de trânsito ocorrido em 06/08/2017, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Designada 

audiência com vistas à conciliação, esta estou infrutífera, conforme termo 

de ID 12390148. A parte requerida apresentou contestação, arguindo as 

preliminares de ilegitimidade passiva, ausência de documentos no 

requerimento na esfera administrativa e ausência do laudo do IML. No 

mérito, aduz que o nexo causal não está comprovado e que também não 

há provas da invalidez. Por fim, caso a demanda seja julgada procedente 

ao Autor, requer que o valor da indenização seja proporcional ao dano, 

que os juros de mora fluam somente a partir da citação e a correção 

monetária, somente a partir do ajuizamento da ação. A perícia judicial foi 

colacionada ao ID 12390148. Manifestaram-se as partes. Vieram-me os 

autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 06/08/2017. 

Verifico que em sede da Audiência de Conciliação, já foi produzido laudo 

médico de ID 12390148, e não há outras provas a serem produzidas. 

Passo a análise das preliminares suscitadas. I – Da legitimidade passiva ad 

causam da seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da 

demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da 

demanda, não merece guarida a pretensão da parte recorrente, uma vez 

que qualquer seguradora pertencente ao consórcio responde pelo 

pagamento da indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse 

sentido, eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

INVALIDEZ PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor 

indenizatório, no que merece redução. Pedido de substituição do polo 

passivo, com inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo 

com a redação do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

n. 11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Do requerimento 

Administrativo perante à Porto Seguro Cia de Companhia de Seguros 

Gerais Colacionando os autos verifico que o autor colacionou em ID 

11405073 a cópia do requerimento administrativo. Ademais, a ausência de 

comprovação de entrega da documentação necessária à regularização do 

sinistro não impede a resolução do feito, uma vez que a resistência 

administrativa restou caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. 

Tal é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO 

DPVAT – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 
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CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – 

DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – 

SENTENÇA ANULADA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA 

FASE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o 

interesse de agir seria necessário demonstrar a pretensão resistida pela 

Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto 

desnecessário o mesmo, quando presente nos autos contestação de 

mérito, o que caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do 

Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim 

de prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) No caso em tela, o pedido de suspensão do processo 

para regularização do requerimento administrativo vai de encontro à 

celeridade processual, tendo em vista que todas as provas já foram 

produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inclusive a 

perícia médica. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III – Da 

ausência do Laudo do IML Em sede de preliminar alegou a requerida a 

ausência de laudo do IML, pois a ausência desse documento demonstra 

falta de Nexo Causal entre os fatos alegados, verifico que não merece 

prosperar haja vista que é possível a comprovação do grau de lesão 

através de pericia médica, nesse sentido: J-MG - Apelação Cível AC 

10686140012978001 MG (TJ-MG) Data de publicação: 17/04/2015 Ementa: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT - AUSÊNCIA DE LAUDO DO IML - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO 

INICIAL - DOCUMENTO DISPENSÁVEL - INÉPCIA NÃO CONFIGURADA - 

EXTINÇÃO PREMATURA - SENTENÇA CASSADA. É dispensável a juntada 

do Laudo do IML ou outro documento médico para instruir a ação de 

cobrança de seguro DPVAT, uma vez que é possível a comprovação do 

grau e da extensão das lesões durante a instrução processual. Por tais 

argumentos, afasto a preliminar suscitada. Passo a análise do mérito. 

Mérito. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente 

de trânsito na data de 06/08/2017. Da documentação que acompanha a 

inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais 

relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, estão aportadas no feito o boletim de 

ocorrência evidenciando o evento danoso (ID 11405053), bem como laudo 

pericial (ID 12390148). Certo o direito a indenização, passo a análise de 

sua fixação. Registro que, muito embora, a Reclamação nº 5368/MT com 

tramitação no Superior Tribunal de Justiça, em que se discutia a cobertura 

do seguro obrigatório proporcional ao grau de invalidez, em sede liminar, 

tenha sobrestado todos os processos com a mesma matéria até o 

julgamento final, em 31/10/2012 com o trânsito em julgado da decisão 

proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 08/10/2012 

julgando procedente a presente reclamação, restou pacificada a 

concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de 

invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo 

Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez”. Assim, não obstante o sinistro 

ter ocorrido em 06/08/2017, o montante a ser pago a título de indenização 

por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela 

de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se 

infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com 

redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 

11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de 

invalidez permanente decorrente de trânsito para fins de seguro 

obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de 

Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 

11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Denota-se que o laudo médico de ID 12390148, foi 

conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do membro superior direito com repercussão avaliada 

em 50% (cinquenta por cento) de 70% (setenta por cento), calculada em 

35% (trinta e cinco por cento). E ainda, invalidez permanente parcial 

incompleta da estrutura craniofacial com repercussão avaliada em 10% 

(dez por cento) de 100% (cem por cento), calculada em 10% (dez por 

cento). Encontra-se uma invalidez permanente totalizada em 45% 

(quarenta e cinco por cento). Considerando o laudo pericial acostado 

consigna que a parte autora apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta do membro superior direito com repercussão avaliada em 50% 

(cinquenta por cento) encontrando-se o valor de R$ 4.725,00 (quatro mil, 

setecentos e vinte e cinco reais) e invalidez permanente parcial incompleta 

da estrutura craniofacial com repercussão avaliada em 10% (dez por 

cento) encontrando-se o valor de R$1.350,00 (um mil, trezentos e 

cinquenta reais), totalizando o montante de R$ 6.075,00 (seis mil e setenta 

e cinco reais). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

(art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso, 

uma vez que a indenização a ser paga considera o salário mínimo vigente 

à época do evento. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 

a pretensão inicial, para condenar a requerida PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS ao pagamento do importe de R$ 6.075,00 (seis mil e 

setenta e cinco reais), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros 

legais de 1% (um por cento) a partir da citação inicial (Súmula 426 do STJ) 

e correção monetária a partir da data do sinistro em 06/08/2017 (Súmula 

43 do STJ). Condeno ainda o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de 

Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 31 de julho 

de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1037275-64.2017.8.11.0041. AUTOR: JOSE 

BILENO CASTRO ROCHA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por José Bileno Castro Rocha, em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao 

pagamento do Seguro Obrigatório no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de 

acidente de trânsito ocorrido em 11/09/2017, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Designada 

audiência com vistas à conciliação, esta estou infrutífera, conforme termo 

de ID 12339434. A parte requerida apresentou contestação, arguindo as 

preliminares de ilegitimidade passiva, ausência de documentos no 

requerimento na esfera administrativa, ausência de pedido administrativo e 

ausência do laudo do IML. No mérito, aduz que o nexo causal não está 

comprovado e que também não há provas da invalidez. Por fim, caso a 

demanda seja julgada procedente ao Autor, requer que o valor da 

indenização seja proporcional ao dano, que os juros de mora fluam 

somente a partir da citação e a correção monetária, somente a partir do 

ajuizamento da ação. A perícia judicial foi colacionada ao ID 12339434. 

Manifestaram-se as partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber da 

reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que 

sofreu um acidente de trânsito na data de 11/09/2017. Verifico que em 

sede da Audiência de Conciliação, já foi produzido laudo médico de ID 

12339434, e não há outras provas a serem produzidas. Passo a análise 

das preliminares suscitadas. I – Da legitimidade passiva ad causam da 

seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da demandada e 

inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da demanda, não 

merece guarida a pretensão da parte recorrente, uma vez que qualquer 

seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da 

indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor indenizatório, no 

que merece redução. Pedido de substituição do polo passivo, com 

inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação 

do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 
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prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Do requerimento 

Administrativo perante à Porto Seguro Cia de Companhia de Seguros 

Gerais Colacionando os autos verifico que o autor colacionou em ID 

11089702 a cópia do requerimento administrativo. Ademais, a ausência de 

comprovação de entrega da documentação necessária à regularização do 

sinistro não impede a resolução do feito, uma vez que a resistência 

administrativa restou caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. 

Tal é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO 

DPVAT – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – 

DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – 

SENTENÇA ANULADA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA 

FASE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o 

interesse de agir seria necessário demonstrar a pretensão resistida pela 

Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto 

desnecessário o mesmo, quando presente nos autos contestação de 

mérito, o que caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do 

Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim 

de prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) No caso em tela, o pedido de suspensão do processo 

para regularização do requerimento administrativo vai de encontro à 

celeridade processual, tendo em vista que todas as provas já foram 

produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inclusive a 

perícia médica. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III - Da 

falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de 

interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, o 

que não merece prosperar. Verifica-se no caso em tela que o autor 

comprovou a realização do pedido administrativo, consoante documento 

de ID 11089702. Por tais argumentos, afasto a preliminar suscitada. IV – 

Da ausência do Laudo do IML Em sede de preliminar alegou a requerida a 

ausência de laudo do IML, pois a ausência desse documento demonstra 

falta de Nexo Causal entre os fatos alegados, verifico que não merece 

prosperar haja vista que é possível a comprovação do grau de lesão 

através de pericia médica, nesse sentido: J-MG - Apelação Cível AC 

10686140012978001 MG (TJ-MG) Data de publicação: 17/04/2015 Ementa: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT - AUSÊNCIA DE LAUDO DO IML - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO 

INICIAL - DOCUMENTO DISPENSÁVEL - INÉPCIA NÃO CONFIGURADA - 

EXTINÇÃO PREMATURA - SENTENÇA CASSADA. É dispensável a juntada 

do Laudo do IML ou outro documento médico para instruir a ação de 

cobrança de seguro DPVAT, uma vez que é possível a comprovação do 

grau e da extensão das lesões durante a instrução processual. Por tais 

argumentos, afasto a preliminar suscitada. Passo a análise do mérito. 

Mérito. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente 

de trânsito na data de 11/09/2017. Da documentação que acompanha a 

inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais 

relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, estão aportadas no feito o boletim de 

ocorrência evidenciando o evento danoso (ID 11089692), bem como laudo 

pericial (ID 12339434). Certo o direito a indenização, passo a análise de 

sua fixação. Registro que, muito embora, a Reclamação nº 5368/MT com 

tramitação no Superior Tribunal de Justiça, em que se discutia a cobertura 

do seguro obrigatório proporcional ao grau de invalidez, em sede liminar, 

tenha sobrestado todos os processos com a mesma matéria até o 

julgamento final, em 31/10/2012 com o trânsito em julgado da decisão 

proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 08/10/2012 

julgando procedente a presente reclamação, restou pacificada a 

concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de 

invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo 

Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez”. Assim, não obstante o sinistro 

ter ocorrido em 11/09/2017, o montante a ser pago a título de indenização 

por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela 

de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se 

infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com 

redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 

11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de 

invalidez permanente decorrente de trânsito para fins de seguro 

obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de 

Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 

11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Denota-se que o laudo médico de ID 12339434, foi 

conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do seguimento da coluna lombar com repercussão 

avaliada em 75% (setenta e cinco por cento) de 25% (vinte e cinco por 

cento), calculada em 18.75% (dezoito ponto setenta e cinco por cento). Da 

análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda 

permanente da mobilidade de um segmento da coluna, o percentual 

incidente é de 25% (vinte e cinco por cento) do valor máximo da 

indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a 

quantia de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e 

cinco centavos). Considerando que o laudo pericial acostado consigna 

que o grau da invalidez que acomete a vítima é de 75% (setenta e cinco 

por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 

3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), resulta a quantia de 

R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

(art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso, 

uma vez que a indenização a ser paga considera o salário mínimo vigente 

à época do evento. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 

a pretensão inicial, para condenar a requerida PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS ao pagamento do importe de R$ 2.531,25 (dois mil 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), a título de seguro 

obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a partir da 

citação inicial (Súmula 426 do STJ) e correção monetária a partir da data 

do sinistro em 11/09/2017 (Súmula 43 do STJ). Condeno ainda o requerido 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do 

artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá – MT, 31 de julho de 2018. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014483-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUPPA-ADMINISTRADORA DE SERVICOS E REPRESENTACOES 

COMERCIAIS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FLAVIO ANDRADE ZAMARIOLI OAB - MT8434/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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1014483-19.2017.8.11.0041 DESPACHO Visando ao 

saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em atendimento 

ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC, ao Princípio da Não-surpresa e da 

Colaboração instruídos pela lei adjetiva, intimem-se as partes a: a) 

Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 (quinze), 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de sorte a 

justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, articularem 
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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. Cuiabá-MT, 30 de julho de 2018 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017627-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO CIPRIANO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1017627-64.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Analisando 

detidamente os autos, a autora colacionou com a exordial uma Ata notarial 

de constatação de fato (ID13749811), relatando a tentativa de alguns 

advogados em entregar documentos na sede da Porto Seguro nesta 

cidade, oportunidade em que que foram informados de que deveria 

realizar o protocolo administrativo junto ao Sindicato dos Corretores - 

SINCOR-MT. Diante dos fatos, e como a Ata Notarial é genérica, ou seja, 

não é especifica quanto ao pedido de protocolo administrativo da autora, 

esclareça a mesma se tentou realizar seu requerimento de pagamento 

administrativo na Seguradora ou no Sindicato, ou mesmo se efetuou 

reclamação na SUSEP, em quinze dias. Defiro à autora os beneficios da 

justiça gratuita. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de julho de 2018 ANA PAULA DA 

VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014721-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO ATANAGILDO BARRETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA TENUTA PORTELA OAB - MT0010228A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1014721-38.2017.8.11.0041 DESPACHO O RAI n. 

1005765-59.2017.8.11.0000 teve provimento negado. Promovam-se os 

atos necessários à realização da audiência designada. Cuiabá, 31 de julho 

de 2018. ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003137-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALINA NORBERTA DA COSTA GARCIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARLON HUDSON MACHADO OAB - MT15642/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1003137-37.2018.8.11.0041 DESPACHO Expeça-se 

o necessário para o imediato cumprimento da liminar, deferida no RAI n. 

1007838-67.2018.8.11.0000. Cuiabá, 31 de julho de 2018. ANA PAULA DA 

VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035199-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ANTUNES BINSFELD (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)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1035199-67.2017.8.11.0041 DESPACHO O RAI n. 

1001027-91.2018.8.11.0000 teve provimento negado, mantendo a decisão 

de concessão parcial da assistência judiciária gratuita. Intime-se o autor 

para impugnar a contestação, no prazo legal. Cuiabá, 31 de julho de 2018. 

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005609-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DO HOSPITAL DE OLHOS DE CUIABA - ME 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALDIR CECHET JUNIOR OAB - MT0004111A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL DE OLHOS DE CUIABA LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1005609-11.2018.8.11.0041 DECISÃO O RAI n. 

1006104-81.2018.8.11.0000 tese provimento negado. Posto isto, 

ultimem-se os atos necessários à realização da audiência de conciliação 

designada. Cuiabá, 31 de julho de 2018. ANA PAULA DA VEIGA 

CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1022035-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GSMS FOMENTO MERCANTIL LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL PERES DO PINHO OAB - MT17896/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIANE APARECIDA GOMES DE MATOS (RÉU)

V.A.G. DE MATOS E CIA LTDA - ME (RÉU)

VANDERSON APARECIDO MENDES (RÉU)

ELENA MARIA DA SILVA (RÉU)

Roney Marcos Ferreira (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1022028-09.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Não há 

pedido de justiça gratuita à ser analisado. Assim, intime-se a parte autora 

para que, nos termos da Portaria nº 844/2018 - PRES, e em 05 (cinco) 

dias, comprove o recolhimento das custas e taxas judiciais iniciais, sob 

pena de indeferimento da petição inicial. No mesmo prazo deverá justificar 

a presença das dos réus V.A.G. DE MATOS E CIA LTDA, VIVIANE 

APARECIDA GOMES DE MATOS e VANDERSON APARECIDO MENDES, 

visto que as cártulas objeto da presente ação foram emitidas somente pela 

ré F SOTERO DOMINGUES DA SILVA -ME. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 30 de julho de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022201-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL PAIAGUAS - QUADRA 3-B (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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ERASMO CARLOS DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

EDINETH AUXILIADORA DA COSTA (REPRESENTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1022201-33.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Não há 

pedido de justiça gratuita à ser analisado. Assim, intime-se a parte autora 

para que, nos termos do Provimento 888/2018-PRES, e em 05 (cinco) dias, 

comprove o recolhimento das custas e taxas judiciais iniciais, sob pena de 

indeferimento da petição inicial. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 30 de 

julho de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1022250-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO DA SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBENIS PEREIRA JARA OAB - MT0015967A (ADVOGADO)

HERBERT COSTA THOMANN OAB - MT20709/E (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTORIDADE)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1022250-74.2018.8.11.0041 DESPACHO A petição inicial 

veio fora da ordem lógica. Assim, intime-se o autor para que cumpra o que 

determina o art. 32,§ 2 e 5º do Provimento 03/2018-TP, sob pena de 

indeferimento da petição inicial. A parte autora requer a concessão dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita, deixando, contudo, de 

demonstrar que necessita do referido benefício. Portanto, nos termos do 

art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua inicial, no prazo de 15 

dias, comprovando a alegada hipossuficiência, devendo trazer aos autos 

documentação comprobatória de que faz jus aos benefícios da justiça 

gratuita, em especial, cópia da sua carteira de trabalho e/ou declaração de 

imposto de renda, sob pena de indeferimento (STJ, 3ª Turma. AgRg no 

Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 04.02.2015). Deverá o 

autor ainda colacionar provas dos fatos alegados. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 

30 de julho de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022493-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN AUTO POSTO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE RICARDO STRAPAZZON DETOFOL OAB - RO0004234A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA LOCOMOTIVA LTDA ME - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1022493-18.2018.8.11.0041 DESPACHO Cite-se o devedor 

executado para, no prazo de três dias, pagar a dívida, sob pena de lhe 

serem penhorados bens coercitivamente. Fixo os honorários advocatícios 

em 10% do valor da causa. No caso de integral pagamento da obrigação 

no prazo de três dias, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 

827, § 1º do CPC). O Sr. Oficial de Justiça deverá, uma vez constatado o 

não pagamento da obrigação, penhorar e avaliar bens lavrando-se auto, 

com a intimação dos executados (art. 829, § 1º do CPC) Consigne no 

mandado que, no prazo para o oferecimento dos embargos, 

reconhecendo o crédito da exequente e comprovando o depósito de 30% 

do valor da execução, mais custas e honorários advocatícios, poderá 

requerer o parcelamento do restante do débito em até 06 (seis) parcelas 

(art. 916 do CPC). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 30 de julho de 2018 Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1023351-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEDEVAU DA SILVA HARTHCOPF (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):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1023351-49.2018.8.11.0041 DESPACHO Em que pese o 

entendimento firmado de que o requerimento administrativo deve preceder 

a ação judicial, deverá a parte autora no prazo de 15 (quinze) dias 

apresentar cópia de prévio requerimento administrativo, sob pena de 

indeferimento da inicial, conforme entendimento do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso (AI 172064/2015, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 04/12/2015), (AI 169999/2015, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 01/12/2015). Faz-se necessário o autor apresentar o 

e-mail das partes, nos termos do art. 319, inciso II, do CPC. Após o 

decurso de prazo, certifique-se e concluso para análise. Cuiabá-MT 31 de 

julho de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1023113-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DELZA ISIDORIA DE SOUZA (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):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1023113-30.2018.8.11.0041 DESPACHO Nos termos do 

art. 321, parágrafo único do NCPC, intime-se a parte 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). Após o decurso de prazo, certifique-se 

e concluso para análise. Cuiabá-MT 31 de julho de 2018 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015566-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NADIR CRISTOVAO DE OLIVEIRA DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1015566-36.2018.8.11.0041 DESPACHO O pedido de 

antecipação de tutela foi deferido pelo TJMT, no RAI n. 

1007627-31.2018.8.11.0000, determinando que a ré receba o pedido 

administrativo. Assim, cumpra-se a decisão do TJMT. No mais, 

cumpram-se os atos necessários à realização da audiência de conciliação 

designada. Cuiabá, 31 de julho de 2018. ANA PAULA DA VEIGA 

CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016422-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELIOMAR RODRIGUES ROSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):
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ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1016422-97.2018.8.11.0041 DESPACHO A liminar foi 

concedida pelo TJMT, no RAI n. 1007626-46.2018.8.11.0000, para 

determinar que a ré receba o requerimento administrativo de indenização. 

Cumpra-se a decisão proferida pelo TJMT. No mais, cumpram-se os atos 

necessários à realização da audiência de conciliação designada. Cuiabá, 

31 de julho de 2018. ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000805-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA DA SILVA 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, CNGC, passo a impulsionar 

o presente feito para proceder a intimação da parte autora para impugnar 

a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. CUIABÁ, 31 de 

julho de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1016432-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGRICOLA ALVORADA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GARCEZ TOLEDO PIZZA OAB - MT8675/O (ADVOGADO)

JOHNAN AMARAL TOLEDO OAB - MT0009206A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MEIRI NAKAZORA TAMURA (REQUERIDO)

OSVALDO TETSUO TAMURA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Certidão Processo n. 1016432-44.2018.8.11.0041 AUTOR(A): 

REQUERENTE: AGRICOLA ALVORADA LTDA RÉU: REQUERIDO: 

OSVALDO TETSUO TAMURA, MEIRI NAKAZORA TAMURA Certifico que, 

nos termos da legislação vigente e do art. 482, VI da CNGC, impulsiono o 

feito com a finalidade de intimar a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, recolher a diligência. Esclareço que o recolhimento deverá 

s e r  r e a l i z a d o  a t r a v é s  d o  l i n k 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao . Cuiabá, 31 de julho 

de 2018. ANA MARIA ROSA LOCATELLI Analista Judiciária

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013578-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALES VINICIUS DE MATOS MOURA OAB - MT24011/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1013578-77.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Apresente 

ação tem por objeto somente a fatura do mês de Janeiro/2018 no valor de 

R$743,41, e a liminar se limitou a determinar a suspensão somente dessa 

fatura. O autor intimado, informou que o corte possivelmente se deu em 

razão de alguma fatura posterior à aqui discutida, pugnando para que a 

liminar seja estendida aos meses subsequentes. Entretanto o réu já foi 

citado, e conforme estabelece o art. 329, II do CPC/15, para que haja 

modificação dos pedidos iniciais, o réu deve se manifestar no prazo 

mínimo de 15 (quinze) dias. Assim, intime-se o réu para que se manifeste 

sobre o pedido de aditamento realizado pelo autor. Decorrido o prazo sem 

manifestação, concluso para deliberação. Cumpra-se com URGÊNCIA, eis 

que há pedido liminar a ser apreciado. Expeça-se o necessário. Cuiabá, 31 

de julho de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 781507 Nr: 35110-37.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERBERT COSTA THOMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIDIANE FERREIRA DIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IDALINA PEREIRA CABRAL 

CORREA - OAB:10846/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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 954259 Nr: 2221-25.2015.811.0041

 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: DAVID LUCAS MORAIS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO AMERICEL S/A - CLARO CELULAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:OAB/MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Vistos.

O advogado do autor relata que promoveu diligências no sentido de 

localizar seu cliente, a fim de prestar contas e repassar valores que 

pertence ao mesmo, porém, não obteve êxito, razão pela qual depositou 

em Juízo o "quantum" neste Juízo e vinculado a este feito (p. 96/100) e 

requereu a suspensão/arquivamento do feito, até a localização do autor 

para o levantamento do valor.

Em que pese não ser esta a via adequada, tendo em vista que a pretensão 

do causídico é, na verdade, a consignação, prevista nos arts. 335/CC e 

539 e ss do CPC, defiro o pedido de p. 96, e determino que o processo 

aguarde em arquivo, devendo o advogado requerer o levantamento dos 

valores assim que localizado o seu cliente.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 966414 Nr: 7569-24.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOVIÁRIA SÃO MATHEUS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSTA & VIEIRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Huendel Rolim Wender - 

OAB:10858/MT, SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - OAB:10332

 Vistos.

Defiro o requerimento do embargante de desentranhamento da petição de 

p. 17/67, formulado nos autos da execução em apenso (p.155/156).

Desentranhe-se e devolva-se ao embargado, certificando-se nos autos.

Intime-se a embargante para requerer o que de direito, em cinco dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 926573 Nr: 47425-29.2014.811.0041

 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
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 PARTE AUTORA: RODOLFO JOSÉ DE CAMPOS CURVO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A & D VEICULOS, PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, ELISABETE IRENE WADA CALIANI, ROBERTO 

CARLOS CALIANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO NAHSAN - 

OAB:11.867-A/MT, SÁVIO DANILO LOPES LEITE - OAB:13.507-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 3127-A

 Vistos.

Intime-se a ré Porto Seguro para se manifestar sobre a petição com 

documentos de p. 255/277, em cinco dias.

Após, conclusos para deliberações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1061855 Nr: 51812-53.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LARCIO FERNANDO VILALBA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE FERNANDES DE MORAES ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO LUIS GOMES PENNA - 

OAB:9998 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O pedido de arresto já foi objeto de análise na decisão de p. 46/47, razão 

pela qual indefiro o pedido da p. 61/62.

Por outro lado, nada obsta o exequente proceder a averbação prevista no 

art. 828 do CPC.

Cumpra-se integralmente a decisão de p. 52, desentranhando os 

documentos de p. 19 e entregar ao exequente, mediante certidão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1023283 Nr: 33571-31.2015.811.0041

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELVIRA FRABETTI GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORMA DE LARA PINTO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBENS MENDES MADEIROS - 

OAB:22.528-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 Vistos.

Intime-se a autora para se manifestar sobre a petição com documentos de 

p. 54/60, em quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 429329 Nr: 10578-67.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA CORRÊA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GONÇALINA COSTA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO FELICIO GARCIA - 

OAB:7.297/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVARINO RODRIGUES DE 

ARRUDA - OAB:1.754/MT, GYAN CARLO DE ARRUDA - OAB:OAB/MT 

10.027

 Vistos.

Defiro parcialmente o pedido da p. 166.

Oficie-se às empresas de telefonia, na forma requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 974536 Nr: 11411-12.2015.811.0041

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O. DA S. CASTRO - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZIN HUSEN MALI, FLÓRIDA ROSA MALI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIGUEL JUAREZ R. ZAIM - 

OAB:4.656/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA CHILIGA - 

OAB:288.300/SP

 Certifico que procedo a intimação da parte autora para manifestar sobre o 

desarquivamento dos autos, no prazo de (cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 848072 Nr: 51493-56.2013.811.0041

 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: CESÁRIO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO AMERICEL S/A - CLARO CELULAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Vistos.

O advogado do autor relata que promoveu diligências no sentido de 

localizar seu cliente, a fim de prestar contas e repassar valores que 

pertence ao mesmo, porém, não obteve êxito, razão pela qual depositou 

em Juízo o "quantum" neste Juízo e vinculado a este feito (p. 78/82) e 

requereu a suspensão/arquivamento do feito, até a localização do autor 

para o levantamento do valor.

Em que pese não ser esta a via adequada, tendo em vista que a pretensão 

do causídico é, na verdade, a consignação, prevista nos arts. 335/CC e 

539 e ss do CPC, defiro o pedido de p. 78, e determino que o processo 

aguarde em arquivo, devendo o advogado requerer o levantamento dos 

valores assim que localizado o seu cliente.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 704389 Nr: 39083-68.2010.811.0041

 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: TRANSMISSORA MATOGROSSENSE DE ENERGIA S/A - 

TME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO ARTHUR DA ROCHA CAPILÉ, MARIA 

ISABEL RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA PEDROSO DIAS DE 

ALMEIDA - OAB:6910/MT, RENATO DE PERBOYRE BONILHA - 

OAB:OAB/MT 3844

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO ARTHUR DA ROCHA 

CAPILÉ - OAB:6187/MT

 Certifico que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de intimar as partes para se 

manifestarem sobre o laudo pericial juntado às fls.433/472, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1148228 Nr: 30890-54.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A PATRICK A DO AMARAL & CIA LTDA, AMARILDO 

ANDRADE DO AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENÉSIO MARTINS DE ARAUJO, CONSTREMA 

ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, JOÃO MARTINS FILHO, 

SEBASTIÃO BRONSKI AFONSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON FERREIRA DA SILVA 

JUNIOR - OAB:11322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON PEAGUDO DE 

FREITAS - OAB:1101/MT

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito com intimação à parte autora para se manifestar sobre as 

correspondências devolvidas, no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 322592 Nr: 23923-08.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUVERCILHA PAZETO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE HELENA MARTINS 

MIGUEL ARAÚJO - OAB:12.064, MICHELLE FASCINI XAVIER - 

OAB:11413/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Processo nº 23923-08.2007.811.0041

Código: 322592

Vistos e etc.

Intime-se a executada Tokio Marine para que se manifeste sobre a petição 

e deposito realizado pela exequente à p. 246/248.

Após, concluso para deliberação.

Cumpra-se.

Cuiabá, 30 de julho de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1084700 Nr: 3680-28.2016.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ BENEDITO LUSTOSA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON DE SOUZA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMAURI LEITE PAREDES - 

OAB:OAB/MT 13.474

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

José Benedito Lustosa Souza ajuizou ação de despejo por falta de 

pagamento em desfavor de Wellington de Souza Gomes, todos 

qualificados nos autos.

A parte ré não foi citada até o momento.

 O autor foi devidamente intimado pessoalmente para dar prosseguimento 

ao feito (p.34), contudo, deixou o prazo transcorrer in albis (p.36).

Os autos vieram conclusos.

 É o relatório. Decido.

A última manifestação do autor data de 23/02/2016 (p. 21)

Intimado por seu patrono e pessoalmente, deixou o autor de se manifestar 

nos autos no prazo estabelecido.

O feito se encontra parado desde o ano 2016, sendo que a ultima 

manifestação do autor é de 2016.

Além do mais, o autor sequer compareceu a audiência de conciliação, 

como se infere da ata de audiência à p. 29.

Posto isto e, como os autos não podem permanecer paralisados 

aguardando a 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 - 485, inciso III do CPC.

Custas pelo autor. No entanto, sendo beneficiário da justiça gratuita fica a 

exigibilidade suspensa. O réu sequer chegou a ser citado, assim indevido 

honorários advocatícios sucumbenciais.

 Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição.

P.I. Cumpra-se.

Cuiabá, 30 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1101626 Nr: 11167-49.2016.811.0041

 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: WALTER FERNANDES FIDÉLIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELLY CRIZOLLE DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 20.932

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9.172-B/MT, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12.009/MT, OLIVEIRA COUTINHO E POLISEL 

ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - OAB:355 OAB/MT

 Vistos.

Defiro o pedido da p. 168, pelo prazo de cinco dias.

Certifique se a ré ofertou contestação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 934608 Nr: 51775-60.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELA MACHADO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUIÇÃO IUNI EDUCACIONAL S.A, 

KROTON EDUCACIONAL S/A, UNIC - UNIVERSIDADE DE CUIABÁ GRUPO 

IUNI, UNIC - UNIVERSIDADE DE CUIABÁ - CAMPUS DE PRIMAVERA DO 

LESTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID DA SILVA BELIDO - 

OAB:14.619, KEYLA DA SILVA BELIDO - OAB:15165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HENRIQUE 

MAGALHÃES FERNANDES - OAB:18.804, CARLOS HENRIQUE 

MAGALHGÃES FERNANDES - OAB:18.804, DANIELA CABETTE DE 

ANDRADE - OAB:9.889-B, KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - 

OAB:16.962/MT, MARILEI SCHUSTER - OAB:7721-B

 Nestes termos, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelas 

rés em sede de contestação.Em consulta ao sistema Apolo, verifiquei que 

a ação cautelar (acessória a esta ação de indenização) foi saneada, com 

fixação de pontos controvertidos e deferimento de produção de prova 

oral.Posto isto, aguarde-se a audiência de instrução designada para o 

próximo dia 05 de setembro de 2018.Promova o imediato apensamento 

desta ação à cautelar n. 46748-96.2014.811.0041 – código 

925395.Intimem-se todos. Cumpra-se.Cuiabá, 30 de julho de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 820431 Nr: 26672-85.2013.811.0041

 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: ELIETE DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIARIA PAIAGUAS LTDA, SISAN 

ENGENHARIA LTDA, LOTUFO ENGENHARIA E CONTRUÇÕES 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, RODRIGO DAHMER - OAB:7395, 

VANESSA DA SILVA ALVES - OAB:19.155 MT

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo procedente o pedido desta ação de obrigação de fazer c/c 

indenização por danos morais proposta por ELIETE DO NASCIMENTO, para 

CONDENAR SOLIDARIAMENTE as rés SISAN ENGENHARIA LTDA., 

LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. e IMOBILIÁRIA PAIAGUÁS 

ao pagamento de indenização por DANOS MORAIS em virtude do atraso 

na entrega do empreendimento, no valor equivalente a R$ 15.000,00 

(quinze mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e correção 

monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença (Súmula 

362-STJ). Condeno as rés ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo 

em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do nos 

termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC.Após o trânsito em 

julgado, e decorrido o prazo de 30 (trinta) dias úteis sem eventual pedido 

de cumprimento de sentença, arquive-se com baixa na distribuição.P.I. 

Cumpra-se.Cuiabá, 30 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 896323 Nr: 27244-07.2014.811.0041

 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: ODETE NOGUEIRA DE OLIVEIRA, ALCIONE MARIA DE 

OLIVEIRA, ADAMASTOR MARTINS DE OLIVEIRA, BENVINDO MARTINS DE 

OLIVEIRA FILHO, ALCILENE MARIA DE OLIVEIRA, MARIA AUXILIADORA 

DE OLIVERIA, ALCI MARIA OLIVEIRA DIAS NEVES, AURILENE MARIA DE 
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OLIVEIRA SCWIND

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS 

UNIMED CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE BOSAIPO BUENO DE 

MORAES - OAB:14141/MT, DANYLO FERREIRA DE ALCÂNTARA - 

OAB:13.724, DANYLO FERREIRA ALCANTÂRA - OAB:13.724, DANYLO 

FERREIRA DE ALCÂNTARA - OAB:13.724/MT, EDGAR FRANCISCO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:15.373/MT, FRANCISCO DE OLIVEIRA JÚNIOR 

- OAB:15373, LARISSA DE FIGUEIREDO ROCHA E SILVA - 

OAB:15923/MT, MARIA DOS ANJOS NERIS PASSADORE - OAB:14113, 

THÁSSIA LORENA DE ANDRADE DIAS - OAB:18534/O, THASSIA 

LORENA DE ANDRADE DIAS - OAB:18534

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10.133, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:OAB/MT 7.627-A

 Certifico que, em cumprimento ao despacho de fl. 283, procedi a inclusão 

dos herdeiros.

 Certifico, ainda, que ante a atualização do cadastro das partes e 

procuradores, ainda em cumprimento ao despacho citado, impulsiono 

ofeito com a finalidade de reenviar o despacho para publicação, cujo teor 

transcrevo: " Vistos e etc. Incluam-se todos os herdeiros arrolados a p. 

256/258, 273/274 e 282 no polo ativo da presente ação e como 

representante da autora Odete, fazendo as devidas alterações na capa 

dos autos e sistema Apolo. Defiro o pedido de vista realizado a p. 273/274. 

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, 

em 15 (quinze), estabelecendo relação clara e direta entre a prova 

pretendida e a questão de fato exposta na lide e que com a prova 

pretende atestar, de sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 

357, II, CPC); b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela 

mesma ser produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Após cotejo da inicial, 

contestação, réplica e elementos documentais porventura já acostados ao 

feito, verificando se há matérias admitidas ou não impugnadas, indicarem 

que questões de direito entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC). Cumpra com 

urgência processo incluso na Meta 02/2018 do CNJ. Cuiabá, 15 de junho 

de 2018. ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito"

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 931462 Nr: 50119-68.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ EUGÊNIO DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DAYCOVAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR BALIEIRO - 

OAB:13.946/MT, LIDIANNE SANTI DE LIMA - OAB:OAB/MT 15435

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO ROBERTO DE ALMEIDA 

TAVARES - OAB:147.386/SP, RAFAEL ANTONIO DA SILVA - 

OAB:244223/SP

 Certifico que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de intimar as partes para se 

manifestarem sobre o laudo pericial juntado às fls 112/128, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 910277 Nr: 37039-37.2014.811.0041

 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 RICARDO DE OLIVEIRA PESSOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A, 

MAPFRE VIDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLI SANCHEZ SALAZAR 

- OAB:15140/MS, GUILHERME F. BRITO - OAB:OAB/MS 9982, JOÃO 

RODRIGO ARCE PEREIRA - OAB:12.045 - MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/MT, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - 

OAB:15013-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA. - 

OAB:8.184-A

 Posto isto, reconheço a ocorrência da prescrição prevista no artigo 206, 

§ 1º, inciso II, alínea “a” do Código Civil, e julgo extinta com resolução de 

mérito a ação de indenização securitária proposta JOÃO RICARDO DE 

OLIVEIRA PESSOA em desfavor de BRADESCO PREVIDÊNCIA E 

SEGUROS S/A E MAPFRE VIDA S/A, com fulcro no artigo 487, inciso II do 

CPC.Condeno o autor ao pagamento das custas processuais, bem como 

nos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, art. 

85, § 2º, CPC. No entanto, diante da Justiça gratuita, a exigibilidade do 

crédito ficará suspensa até a fluência do prazo de cinco anos, contados 

da sentença final, se até lá não houver alteração na situação de 

necessidade.Transitado em julgado, arquive-se com as baixas 

necessárias.P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 30 de julho de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 179788 Nr: 27033-20.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: H PRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE 

ESCRITÓRIOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TN INDUSTRIAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO CESAR DE CARVALHO 

BARCELOS - OAB:11.652/MT, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - 

OAB:6.848-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSUÉ FELIX MENEZES - 

OAB:96716/RJ, MARCELO BANDEIRA DUARTE - OAB:6753/MT

 Processo n° 27033-20.2004.811.0041

Código: 179788

 Vistos e etc.

Intime-se a exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifeste sobre a impugnação apresentada a p. 551/556.

Intime-se pessoalmente a executada para que, em 15 (quinze) dias, 

regularize a sua representação processual, sob pena de normal 

prosseguimento do feito.

Cumpra-se.

Cuiabá, 30 de julho de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 876732 Nr: 14607-24.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO AUGUSTO CALDERARO DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 3127-A, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4.062/MT

 Defiro o pedido de p. 102/105. Expeça-se alvará, como requerido.

 Intime-se a executada para pagamento do saldo remanescente, em 15 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 118977 Nr: 7616-18.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUSTAVO ARAUJO DA COSTAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO DA SILVA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO ARAUJO DA COSTA - 

OAB:15134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALILA COÊLHO DA SILVA - 

OAB:6106/MT

 Certifico que, nos termos do ítem 6.1 do Prov. 56/2007- CGJ, impulsiono 
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os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação da parte 

autora para efetuar o pagamento de diligência, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Esclareço que o recolhimento deverá ser realizado através do link 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao .

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 987174 Nr: 17217-28.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIRLENE APARECIDA VIEIRA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOMÉ 

WICHOSKI - OAB:18.603/B, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:MT 16.691-A, THIAGO AUGUSTO GONÇALVES BOZELLI - 

OAB:20.949-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTONIO ROSA - 

OAB:5493, LUCIANO ROSA DA SILVA - OAB:7860/MT

 Processo nº 17217-28.2015.811.0041 - Código 987174

 Vistos e etc.

Trata-se de cumprimento de sentença por arbitramento requerido por 

Sirlene Parecida Vieira Rodrigues em face de Companhia de Seguros 

Aliança do Brasil. Assim, promovam-se as devidas anotações, na capa 

autos e sistema Apolo.

Nos termos do art. 510 do CPC, intimem-se as partes para que no prazo de 

15 (quinze) dias, apresente e/ou indique nos autos os documentos que 

estes entendem serem suficientes para apuração do valor devido.

Anote-se a renuncia informada a p. 298/299.

Em seguida, concluso para deliberação.

Cuiabá 30 de julho de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 344266 Nr: 14457-53.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILENA CORREA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO RUIZ MARTINS E ARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JATABAIRU FRANCISCO NUNES - 

OAB:4.903/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:MT 3473-A

 Processo n° 14457-53.2008.811.0041

Código: 344266

Vistos e etc.

Este feito vem se arrastando desde o ano de 2008.

E, considerando que entre o pedido de p. 224 (09/11/2017), já decorreu o 

prazo requerido, INDEFIRO o pedido de suspensão.

Intime-se a exequente para requerer o que entende por direito.

Cumpra-se.

Cuiabá, ,30 de julho de 2018.

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 388671 Nr: 24572-02.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAZETA PUBLICIDADE E NEGÓCIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO 

- OAB:12071

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO MARCELO DE SIMONE 

- OAB:3937/MT

 Processo n° 24572-02.2009.811.0041

Código 388671

Vistos e etc.

A executada não impugnou os cálculos apresentados pelo contador 

judicial, tendo a parte exequente concordado com este. Assim, não tendo 

as partes se insurgido em relação aos cálculos, HOMOLOGO-OS.

Intime-se a executada para que deposite, em 15 dias, o valor apurado pelo 

contador a p. 325.

Cumpra-se.

Cuiabá, 30 de julho de 2018.

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 450378 Nr: 22965-17.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO JOSÉ DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A, CDL - CÂMARA DE 

DIRETORES LOJISTAS DE CUIABÁ, SERASA-CENTRALIZAÇÃO E 

SERVIÇOS DE BANCOS SOCIEDADE ANÔNIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAINILTON AGUIAR LEITE - 

OAB:12.344 MT, RANDALL KLAI CAVALCANTE LEITE - OAB:OAB/MT 

14.680

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT, MIRIAM PERON PEREIRA CURIATI - 

OAB:104430/SP, OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT

 Processo n° 22965-17.2010.811.0041

Código 450378

Vistos e etc.

Havendo divergência entre os cálculos apresentados pelas partes, 

remetam-se à contadoria para que seja apurado o real valor devido.

Com a juntada, intimem-se as partes para se manifestarem sobre os 

cálculos em 10 dias.

Em seguida, concluso para deliberação.

Cuiabá, 30 de julho de 2018.

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 937146 Nr: 53169-05.2014.811.0041

 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: MANOEL SILVA E SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOTUFO ENGENHARIA E CONTRUÇÕES LTDA, 

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA N. C. PERRI - 

OAB:9843-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MEIRE CORREIA DE SANTANA 

DA COSTA MARQUES - OAB:9.995, SANDRO MARTINHO TIEGS - 

OAB:8423

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo parcialmente procedentes o pedido desta ação de obrigação de fazer 

proposta por MANOEL SILVA E SOUZA para CONDENAR a ré LOTUFO 

ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. ao pagamento de indenização por 

DANOS MORAIS no valor equivalente a R$ 10.000,00 (dez mil reais), 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo 

índice INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362-STJ). Custas e 

despesas processuais pela ré, bem como honorários advocatícios de 

sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, 

nos termos do nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do 

CPC.Após o trânsito em julgado, e decorrido o prazo de 30 (trinta) dias 

úteis sem eventual pedido de cumprimento de sentença, arquive-se com 

baixa na distribuição.P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 30 de julho de 2018

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 783223 Nr: 36916-10.2012.811.0041

 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: JOSIELLEN KARINE DE MATTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 
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TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADOLFO ARINI - OAB:6727/MT, 

FRANCO BONATELLI - OAB:10.224/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9172/B, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12.009/MT

 Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos por JOSIELLEN KARINE DE 

MATOS da sentença de p.278/282, que julgou improcedente a ação de 

consignação em pagamento c/c indenização de danos morais e materiais 

com pedido de cominação de multa/astreintes por descumprimento de 

obrigação de fazer.

A embargante requer o provimento dos embargos para reformar a 

sentença e julgar procedente os pedidos da inicial.

Contrarrazões apresentadas pela embargada a p.286/289.

 Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Decido.

A embargante requer o acolhimento dos embargos ao argumento de 

omissão, afirmando que o Juízo não se manifestou quanto a falha no 

sistema informatizado.

Entretanto, os argumentos da embargante não merece prosperar, haja 

visto que a sentença se pronunciou pontualmente sobre todos os 

documentos citados pela embargante.

No caso em comento não verifico na decisão recorrida a ocorrência de 

omissão passível de ser sanada por embargos de declaração. Na 

verdade, pretende a embargante a modificação da decisão guerreada, 

sendo esta via inadequada à sua pretensão.

 Desta feita, REJEITO os embargos opostos.

Intime-se.

Cuiabá, 30 de julho de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 906536 Nr: 34603-08.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOABE MEDEIROS DE ALBUQUERQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ICEC - INSTITUTO CUIABA DE ENSINO E 

CULTURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISABETE AUGUSTA DE 

OLIVEIRA - OAB:13.352 MT, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:4.032/MT

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo improcedente os pedidos formulados nesta ação de obrigação de 

fazer proposta por JOABE MEDEIROS DE ALBUQUERQUE contra ICEC – 

INSTITUTO CUIABÁ DE ENSINO E CULTURA.Custas pelo autor, assim como 

honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% (dez por 

cento) do valor atualizado da causa, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, 

§2º, ambos do CPC. No entanto, sendo este beneficiário da Justiça 

Gratuita, a exigibilidade do crédito permanecerá suspensa pelo prazo de 

cinco anos.Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na 

distribuição.P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 30 de julho de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 401195 Nr: 33835-58.2009.811.0041

 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: MARCILIO TORRES JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CACIQUE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ANGÉLICA SILVA DA 

COSTA ZANATA - OAB:13.335/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO ANDRÉ LASCH - 

OAB:4.324/MT

 Expeça-se alvará em favor do exequente quanto ao valor incontroverso.

 Intime-se o executado para pagamento do saldo remanescente, em 15 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 893390 Nr: 25482-53.2014.811.0041

 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: EDUARDO SANTOS DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A., FORT ATACADISTA 

- COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA DE ANDRADE 

- OAB:9764-A/MT, THAIS STELLATO C. DOS SANTOS ANDRADE - 

OAB:14.979/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DAVOGLIO 

ARRUDA - OAB:16.501-B/MT, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOA 

SANTOS - OAB:13.431-A, MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO 

- OAB:OAB/MT 4.937

 Trata-se de cumprimento de sentença em que houve o pagamento da 

obrigação.

A exequente concordou com o valor depositado pelo executado e 

requereu o seu levantamento.

É relatório. Decido.

Passo a analisar este cumprimento de sentença conforme me permite o 

art. 4º c/c 12, VII do CPC.

 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.

 Expeça-se alvará em favor da exequente, como requerido.

 Após transitado em julgado, arquive-se.

 P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 329236 Nr: 1647-46.2008.811.0041

 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: L. C. M. D., CARLA PRISCILLA MESQUITA BORBA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO LUIZ GABRIEL DA 

SILVA - OAB:10588/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCO DE GOES GUITTI - 

OAB: 10.320-B/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Processo nº. 50/2008 - Código 329236

Vistos e etc.

O exequente intimado via DJE nada requereu.

Assim, intime-se o exequente para que informe a este juízo se pretende a 

emissão da certidão de crédito, com a extinção da presente ação, nos 

termos do Provimento 84/2014 do CGJ.

Caso o exequente não tenha interesse na expedição da referida certidão, 

deverá dar efetivo prosseguimento ao feito, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

Cuiabá, 30 de julho de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 733597 Nr: 29843-21.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA, ANA PAULA GIL 

DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE 

CONFECÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO FERREIRA ALEGRIA - 

OAB:11098/MT, FABÍOLA CÁSSIA DE NORONHA SAMPAIO - 

OAB:4.667/MT, THAIS REGINA RETORE - OAB:12.689-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 29843-21.2011.811.0041

Código: 733597

Vistos e etc.

O procedimento de desconsideração de personalidade jurídica requerido 

pelo exequente deve atender o art. 795, §4° do NCPC:

“Art. 795. Os bens particulares dos sócios não respondem pelas dívidas 
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da sociedade, senão nos casos previstos em lei.

(...)

§ 4o Para a desconsideração da personalidade jurídica é obrigatória a 

observância do incidente previsto neste Código.”

Assim, DESENTRANHE-SE a petição de p. 45/47 entregando-os ao seu 

peticionante, que deverá distribui-lo nos termos do Título III, Capitulo IV, do 

Código de Processo Civil de 2015 e do art.1.228 da CNGC-MT.

“Art. 1.228. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica é 

cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento 

de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.

 § 1º O gestor judiciário deverá comunicar imediatamente ao distribuir ou 

procedidas as anotações devidas no sistema, em caso de processo 

eletrônico, acerca a instauração do incidente.

 § 2º Instaurado o incidente, em contestação ou em momento posterior, o 

juiz determinará a suspensão do processo e a formação do incidente em 

autos apartados, caso em que serão devidas as custas respectivas, em 

consonância com Lei Estadual 7.603/2001 e as tabelas respectivas.”

Defiro a penhora requerida a p. 53/54. Expeça-se competente mandado de 

penhora, avaliação e remoção dos bens pertencentes à executada e 

localizados no endereço informado pelo exequente.

Após, cumpra-se conforme previsto no art. 841 do CPC/15.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 30 de julho de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 752127 Nr: 3940-47.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ROBERTO OBERSTEINER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO POMPEO FELIX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ROBERTO OBERSTEINER - 

OAB:2658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, procedo a intimação da parte autora para retirar a certidão 

de crédito expedida,que encontra-se arquivada na pasta própria, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1028123 Nr: 35844-80.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOUGLAS NEVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANILZE LEMES DA SILVA - 

OAB:19563/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Murillo Espínola de 

Oliveira Lima - OAB/MT 3.127 - OAB:

 Trata-se de cumprimento de sentença em que houve o pagamento da 

obrigação.

O exequente não se opôs ao valor depositado pelo executado e requereu 

o seu levantamento.

É relatório. Decido.

Passo a analisar este cumprimento de sentença conforme me permite o 

art. 4º c/c 12, VII do CPC.

 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.

 Expeça-se alvará em favor da exequente, como requerido.

 Após transitado em julgado, arquive-se.

 P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 770822 Nr: 23857-52.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO MARIANO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIBANCO AIG SEGURO & PREVIDENCIA, ITAU 

SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTINO CARMELITO DUQUE - 

OAB:14956/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA - 

OAB:15013-A, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - OAB:15013-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação às partes para apresentarem 

manifestação sobre o cálculo apresentado pelo contador às fls. 736/737 

no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 785500 Nr: 39356-76.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE BENEDITO ANGELO DE ALMEIDA, IZABEL 

FERREIRA DA SILVA ALMEIDA, BENEDITO ANTONIO FURTADO, CLEMAIR 

ROBETTI KLEIN, DARCI SCHLEICHER, IRMA BELIZÁRIO RODRIGUES, 

AMADOR THOMÉ, JOSÉ PAULO MACHADO, CASSILDA THOMÉ, 

LAURENTINO DOS SANTOS PORTO, LAURO ARTUR SCHUTZ, MARIA 

APARECIDA RODRIGUES, MARIA DE LOURDES CASTILHO, OSVALDO 

JACOB DE SOUZA, TELINO IZOTON, WILSON BALBINOT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 .Assim, determino a suspensão do presente recurso.Aguardem-se os 

autos na Secretaria até nova deliberação do STJ, quanto aos Planos 

econômicos.Por fim, comunique-se o Juízo de primeiro grau o inteiro teor 

desta decisão.Cumpra-se.” (Código 925031p. 442/443):Posto isto, como o 

interesse ou não de realizar o acordo somente ocorrerá na Plataforma 

online, intime-se a parte exequente, pessoalmente e através de seu 

procurador (DJE), para que informe, no prazo de 90 (noventa) dias, 

quanto a habilitação e/ou a intenção em aderir ao acordo homologado pelo 

STF no bojo da ADF 165, que possui como objetivo o pagamento das 

diferenças de expurgos inflacionários relativos aos planos econômicos 

Bresser, Verão e Collor II e em discussão no presente feito.Para tanto, a 

parte ou seu procurador deverá acessar a plataforma desenvolvida pelo 

STF e FEBRABAN, at ravés do endereço e let rônico 

https://portalacordo.pagamentodapoupanca.com.br que informa os 

documentos necessários para o cadastro, e proceder a respectiva 

habilitação gratuita.Realizada a habilitação, a parte deverá comunicar o 

juízo, a fim de que o presente feito seja extinto, nos termos do art. 487, III, 

"d" do CPC, estabelecida pelo item 9.3 do acordo homologado.A não 

adesão ao acordo, devidamente realizada na plataforma on line, também 

deverá ser comunicada ao juízo para as providencias que se fizerem 

necessárias.Às providências. Cumpra-se.Intimem-se todos.Cuiabá, 30 de 

julho de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 791911 Nr: 46000-35.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURELINO VIEIRA DA SILVA, DORACI FLOREANO 

COUTINHO, FERNANDO PRUDENTE SOUZA, ESPÓLIO DE LUIZ 

FERNANDES RESENDE, ANA ANGÉLICA ROSA FERREIRA, RAFAELA 

FERNANDES FERREIRA, MARIA AMPARO NETO, MARIA LUCIA SCALLI DE 

SOLANI, MARINO JOSE KASPRY KRAEMER, OLEZINA ROBERTA DA 

SILVA, ROSEMILA EMILIANO DE OLVEIRA, LONI HENICKA, ESPÓLIO DE 

RUDIBERTO HENICKA, VALDOMIRO FRANCISCO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Posto isto, como o interesse ou não de realizar o acordo somente 

ocorrerá na Plataforma online, intime-se a parte exequente, pessoalmente 

e através de seu procurador (DJE), para que informe, no prazo de 90 
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(noventa) dias, quanto a habilitação e/ou a intenção em aderir ao acordo 

homologado pelo STF no bojo da ADF 165, que possui como objetivo o 

pagamento das diferenças de expurgos inflacionários relativos aos planos 

econômicos Bresser, Verão e Collor II e em discussão no presente 

feito.Para tanto, a parte ou seu procurador deverá acessar a plataforma 

desenvolvida pelo STF e FEBRABAN, através do endereço eletrônico 

https://portalacordo.pagamentodapoupanca.com.br que informa os 

documentos necessários para o cadastro, e proceder a respectiva 

habilitação gratuita.Realizada a habilitação, a parte deverá comunicar o 

juízo, a fim de que o presente feito seja extinto, nos termos do art. 487, III, 

"d" do CPC, estabelecida pelo item 9.3 do acordo homologado.A não 

adesão ao acordo, devidamente realizada na plataforma on line, também 

deverá ser comunicada ao juízo para as providencias que se fizerem 

necessárias.Às providências. Cumpra-se.Intimem-se todos.Cuiabá, 30 de 

julho de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1089054 Nr: 5740-71.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO FERREIRA MENDES, ZULEICA SILVA VIEIRA 

MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS 

DO BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO FERREIRA MENDES - 

OAB:3167/GO, THIAGO SILVA MENDES - OAB:14934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO FERNANDO ALARCÓN 

- OAB:37.007

 Processo nº 5740-71.2016.811.0041

Código 1089054

Vistos e etc.

Recebo os embargos à execução para discussão, sem atribuição de 

efeito suspensivo, vez que não estão presentes os requisitos para a 

concessão da tutela provisória.

 DEFIRO os benefício da justiça gratuita requerido pelos embargantes.

Intime-se o embargado para, querendo apresentar impugnação, no prazo 

de quinze dias.

 Cumpra-se.

Cuiabá, 25 de julho de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1009032 Nr: 27140-78.2015.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COFERPOL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E AÇO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOUZA OLIVEIRA E CIA LTDA ME, JOVINA 

MARTA DE SOUZA OLIVEIRA, JOSIANE REGINA SOUZA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:254.930/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 27140-78.2015.811.0041

Código 1009032

DESPACHO

A execução no Juízo de origem foi extinta, conforme noticiado pelo 

exequente à p. 35/37.

Promova-se a devolução desta carta precatória.

Cumpra-se.

Cuiabá, 26 de julho de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 241880 Nr: 10414-44.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE MOISÉS FERNANDES VARGAS, 

FRANCISCA VARGAS MATOS, VALMIR PEDRO SCALCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA BARBOSA VILELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA COELHO DA SILVA - 

OAB:6.106/MT, VALMIR PEDRO SCALCO - OAB:5163/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SISANE VANZELLA - 

OAB:5971

 Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença em que a parte executada, intimada, 

não efetuou o pagamento da obrigação.

Posto isto, defiro a penhora de ativos financeiros e expeço ordem ao 

Bacenjud para a penhora de dinheiro nas contas bancarias da parte 

executada, de acordo com a regra prevista no art. 837 do CPC e 

Provimento nº. 04/2007-CGJ.

Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de 

bloqueio de valores.

Os autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a conta 

de Depósito Judicial do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema BACEN 

JUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte executada deverá ser 

intimada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 906922 Nr: 34840-42.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO FERREIRA MENDES, ZULEICA SILVA VIEIRA 

MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNC. DO 

BANCO DO BRASIL S/A - PREVI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA GUIMARAES - 

OAB:RS-51.837, PEDRO FERREIRA MENDES - OAB:3167/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO FERNANDO PAZ 

ALARCÓN - OAB:OAB/PR 37.007

 Processo nº. 34840-42.2014.811.0041

Código 906922

DESPACHO

Defiro o pedido de p. 419/420.

Assim, intime-se o perito Dr.º Roberto Gomes de Azevedo para esclarecer 

os pontos arguidos pela ré à p. 419/420, no prazo de 15 (quinze) dias, 

conforme art. 477, § 2º do NCPC.

Cuiabá, 26 de julho de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 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

 Vistos.

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 
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inversão do ônus (art. 357, III, do CPC);

c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais 

porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou 

não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC).

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 874126 Nr: 12752-10.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALPHAVILLE BUFFET LTDA ME, ANDREIA DENISE DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO CEZAR BARACAT DE ARRUDA E 

CIA LTDA ME, FERNANDO CEZAR BARACAT DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO VAREIRO - 

OAB:15.287/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO JORGE ALVES ARAÚJO 

- OAB:1.942/MT

 Vistos.

Indefiro a nomeação dos bens indicados à penhora às p. 50/54, em razão 

da não concordância da exequente, bem como por não atender a 

gradação legal.

 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.: 351210 Nr: 21769-80.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE CÉLIO ANTERO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DÉBORA LEANDRA DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOEVERTON SILVA DE JESUS - 

OAB:9946

 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.: 821583 Nr: 27772-75.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINETE ARGEMIZA PINTO DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, 

MICHELE FERNANDA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSUÉ GRACINDO ALVES - 

OAB:12.522/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JACQUES LUCIANO 

UCHÔA COSTA - OAB:80.055/MG, LEONARDO FIALHO PINTO - 

OAB:108.654 MG

 Trata-se de ação de cumprimento de obrigação de fazer c/c indenização 

por danos materiais e morais proposta por Marinete Argemiza Pinto de 

Figueiredo contra MRV Engenharia e Participações S.A., já qualificados e 

representados nos autos.

 As partes se compuseram e apresentaram os termos do acordo para 

homologação (p.209/212).

 À p. 213/215 foi juntado comprovante de quitação.

 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.

Custas, despesas processuais e 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.: 1117470 Nr: 17673-41.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TACIANY RENATA MEZZAROBA NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO ARRUDA 

CUSTODIO - OAB:11.997/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de ação de ressarcimento movida por Porto Seguro Companhia 

de Seguros Gerais em desfavor de Taciany Renata Mezzaroba Nogueira, 

já qualificados nos autos.

Este feito está aguardando a providência da parte para promover a 

citação da ré desde agosto de 2016.

 Intimada pessoalmente (p.30-verso), a autora permaneceu inerte.

 É o relatório. Decido.

Trata-se de ação de ressarcimento movida por Porto Seguro Companhia 

de Seguros Gerais em desfavor de Taciany Renata Mezzaroba Nogueira.

O feito encontra-se paralisado desde o ano de 2016, aguardando 

providência da parte.

 Intimada pessoalmente (p.30-verso), a autora permaneceu inerte.

O Código de Processo Civil dispõe que:

 Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência 

das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

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 autora.

 Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição.

P.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 720761 Nr: 16221-69.2011.811.0041

 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: REICAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CALCÁRIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORASCI IZABEL GERHARDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAIANE TONHA GALVÃO - 

OAB:10.130, JATABAIRU FRANCISCO NUNES - OAB:4.903/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELITO LILIANO BERNARDI - 

OAB:MT/7008-B

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença. Assim, promovam-se as devidas 

anotações, na capa autos e sistema Apolo.

Intime-se a devedora, através de seus patronos, 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. (p. 84/87).

Na hipótese de a devedora ser representado pela Defensoria Pública ou 

quando não tiverem procuradores constituídos 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, 

citados na forma do art. 256 do CPC e tiverem sido revéis 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 
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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 os 

executados, independente de penhora ou nova intimação, apresentem 

querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 

525 do CPC.

Defiro o pedido da p. 88. Deverá o exequente providenciar a averbação às 

margens da matricula do bem indicado à penhora (art. 844, CPC).

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 27 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 380045 Nr: 15998-87.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: QUALITY ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDISON SILVA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MEIRELLES FERREIRA - 

OAB:33.506/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de p. 90 e DETERMINO que seja expedido em favor da 

exequente certidão de credito 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.: 12799 Nr: 8789-82.2000.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO PERINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUCLIDES BALERONI - 

OAB:882/MT, MAURO SERGIO ABREU LIMA REZENDE - OAB:3639/MT, 

ORLANDO CAMPOS BALERONI - OAB:4849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANETH CLAUCIA DE 

OLIVEIRA NAZARIO SILVA - OAB:DEFENSORA PUBL

 Diante o exposto, reconheço a prescrição intercorrente dos títulos objeto 

da presente ação, e em consequência, extingo o feito com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso II do Novo Código de Processo 

Civil.Liberem-se eventuais bens e/ou valores penhorados.Eventuais 

custas 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.: 1047466 Nr: 45146-36.2015.811.0041

 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: RODRIGO SANTIAGO FRISON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERITON AQUILES SICHIERI BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:8.083/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Indefiro o pedido de citação por edital, eis que não foram esgotados os 

meios para localização do réu.

 Intime-se o autor para, em 15 (quinze) dias, requerer o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 78656 Nr: 2345-14.1992.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÁLVARO FRANCISCO AMÊNDOLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS FERREIRA DA SILVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FIRMINO GOMES BARCELOS - 

OAB:4770-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Bertoli Filho - 

OAB:0998/MT

 Diante o exposto, reconheço a prescrição intercorrente dos títulos objeto 

da presente ação, e em consequência, extingo o feito com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso II do Novo Código de Processo 

Civil.Liberem-se eventuais bens e/ou valores penhorados.Eventuais 

custas pela exequente.Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa 

na distribuição.P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 27 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 713459 Nr: 5993-35.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIBERIO S/A COMÉRCIO DE PNEUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHEFE TRANSPORTES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ALBERTO RODRIGUES - 

OAB:20.906 PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE JOSÉ NOGA JUNIOR - 

OAB:12.350/MT

 Diante da informação de que a empresa executada está em recuperação 

judicial (p.139/154), intime-se a exequente para manifestar.

 Intime-se a executada pessoalmente para, em 15 (quinze) dias, 

regularizar sua representação processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 98796 Nr: 13575-04.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAPORIZADOR ATALAIA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Reitere a intimação da exequente para retitrar a carta precatória, no prazo 

de cinco dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 343658 Nr: 13943-03.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COSTA & VIEIRA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOVIÁRIA SÃO MATHEUS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Huendel Rolim Wender - 

OAB:10858/MT, SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - OAB:10332

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 Vistos.

Defiro o pedido da p. 155/156. Desentranhe-se a petição da p. 104/154 e 

entregue ao exequente, certificando-se nos autos.

Intime-se o exequente para requerer o que de direito, em cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 753069 Nr: 4955-51.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: V. R. CONSULTORES E AUDITORES S/C LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COTTON KING LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PACHER - 

OAB:14.421/MT, GERALDO UMBELINO NETO - OAB:10209
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVAN FREITAS VIEIRA - 

OAB:11.192/MT

 Vistos.

Intime-se a exequente para se manifestar sobre a petição com 

documentos de p. 176/178, requerendo o que de direito, em cinco dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 748776 Nr: 416-42.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARZAN PARTICIPAÇÕES EMPREENDIMENTOS E 

ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGILIZE SERVIÇOS DE ENTREGA E 

TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUSMIRON ROMEIRO FILHO - 

OAB:8138, JOÃO PAULO MORESCHI - OAB:11686/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ORIONE NETO - 

OAB:3606/MT

 Vistos.

Desentranhe-se a petição da p. 400/401, visto que não pertence a este 

feito.

Verifico que o feito se arrasta desde o ano de 2012 e que por diversas 

vezes o mesmo teve o seu tramite protelado por desídia e/ou ato 

protelatório das partes. Assim, ADIVITO A PARTE EXECUTADA que 

qualquer tentativa em protelar o andamento o feito e/ou no cumprimento 

das determinações aqui proferidas, será interpretado com ato atentatório à 

dignidade da justiça nos termos do art. 77 do CPC:

"Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, 

de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma 

participem do processo:

(...)

IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza 

provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação;

(...)

VI - não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito 

litigioso.

§ 1o Nas hipóteses dos incisos IV e VI, o juiz advertirá qualquer das 

pessoas mencionadas no caput de que sua conduta poderá ser punida 

como ato atentatório à dignidade da justiça.

§ 2o A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à 

dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, 

civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por 

cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta."

Diante disso, defiro o pedido da p. 403/404.

Intime-se a executada para que apresente os bens penhorados às p. 

358/359, em quinze dias, sob pena de ato atentório à dignidade da Justiça.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 58051 Nr: 2254-69.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A WENDER E CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ELENA DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT, ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - OAB:9749-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a inexistencia de impugnação à arrematação, determino a entrega 

dos bens moveis arrematados, nos termos do art. 903, § 3º do CPC.

Após, 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.: 893688 Nr: 25684-30.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALFREDO PEREIRA DE LIMA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUBELLO CONSTRUÇÃO, 

INCORPORAÇÃO E VENDAS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROZANA ALVES ATHAIDE 

GAMARRA DA SILVA - OAB:11.382/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro o pedido da alínea "a" da p. 36, tendo em vista a inexistencia de 

indicio de responsabilidade da empresa TMS Construtora.

Intime-se o exequente para trazer aos autos certidão da matrícula 

atualizada, indicada à penhora, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1124516 Nr: 20671-79.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHALÉ - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, 

URDERICO BELLUFI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIRCULO MILITAR DE CUIABÁ-CMC, ELTO 

OLYMPIO VALICH DA FONSECA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL SILVA SOUTO - 

OAB:14.019/MT, DANIEL SILVA SOUTO - OAB:14019

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA ELIZABETH SOARES DA 

SILVA - OAB:21.312/MT, WILLIAM KHALIL - OAB:6.487/MT

 Vistos.

Defiro o pedido da p. 177/178.

Intime-se a autora para apresentar impugnação à contestação com 

documentos de p. 141/174, no prazo legal.

Retifique-se o nome do advogado Daniel Silva Souto no Sistema Apolo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 323034 Nr: 24181-18.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAPEMI - CAIXA DE PECULIOS PENSÕES E MONTEPIOS, 

CLEONICE DE CASTRO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURENI HIGINO DE FARIA, MANOEL ROMÃO 

DE FARIA FILHO, LOURDES FRANCISCA FARIA DE ARRUDA, CLEONICE 

FRANCISCA DE FARIA, LOURIVAL VALÉRIO DE FARIA, BENEDITO DO 

ESPÍRITO SANTO DE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO - 

OAB:13654/MT, ROBERTO MIRANDA NOGUEIRA JUNIOR - 

OAB:130.630/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR ANTÔNIO DAMIN - 

OAB:8.111/MT, VICTOR GUIMARO SAKITANI - OAB:20336

 Vistos.

A Capemi concordou com o parcelamento às p. 365, razão pela qual defiro 

o pedido da p. 362.

Intimem-se os executados para efetuar o pagamento das parcelas até a 

integral quitação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 227325 Nr: 34552-12.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEOZE NOGUEIRA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLANETARIUM MOTOS, CONSÓRCIO 

NACIONAL HONDA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRA A. GONÇALVES - 

OAB:9640-MT, ILVANIO MARTINS - OAB:9468, WALTER EULER 

MARTINS - OAB:207.511/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL PAULO MAIA 

TEIXEIRA - OAB:4705/MT, DENISE MARIA XAVIER BISPO - 

OAB:5.715/MT, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:8.530-A/MT

 Vistos.

Defiro o pedido da p. 560.

Oficie-se na forma requerida.

Após, intime-se o exequente para requerer o que de direito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda
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 Cod. Proc.: 14097 Nr: 1109-22.1995.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAGEL - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADMILSON LUIZ DE RESENDE, ANTONIO IVO 

ROWEDER, LUIZ ARISTEU DE REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOCIMARA MOCHI JORGE - 

OAB:32930/PR, SANDRO W. PEREIRA DOS SANTOS - OAB:24.540-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a exequente para trazer aos autos certidão das matriculas 

atualizadas dos imoveis indicados à penhora, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 891407 Nr: 24146-14.2014.811.0041

 AÇÃO: Renovatória de Locação->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIROS RESTAURANTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMINIO CIVIL DO PANTANAL SHOPPING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS FERNANDO DE SOUZA 

NEVES - OAB:OAB/MT 3.934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:OAB/MT 3.150-A

 Vistos.

Intimem-se a parte ré e a perita nomeada nos autos para se manifestar 

sobre a impugnação a nomeação de p. 602/604, em quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 777410 Nr: 30775-72.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENY MALTEZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA SIMIONATTO LTDA, SANDRO 

FONTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON ROQUE BOBATO 

SCHMITT - OAB:14360/MT, tarcísio luiz brun - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE BORGES SANTOS 

- OAB:12558/O, HÉLIO PASSADORE - OAB:3.008-A/MT

 Vistos.

As informações obtida perante a Receita Federal, devem ser arquivadas 

em pasta própria, conforme determina o art. 477 da CNGC. Portanto, 

arquivem-se as informações acostadas às p. 92/105, certificando-se nos 

autos.

Intime-se o exequente para se manifestar sobre a petição de p. 107, em 

quinze dias.

No mesmo prazo, deverá apresentar manifestação sobre a exceção de 

pré-executividade de p. 108/119.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 93410 Nr: 3990-98.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO TREVISAN FREITAS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA SILVA VRUCK ROSS - 

OAB:5968/MT, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4.032/MT, 

LIGIA CASTRILLON DO CARMO MACHADO - OAB:22602/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO BIANCHIN - 

OAB:11102

 Vistos.

Intime-se a exequente para se manifestar sobre a petição de p. 196, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 756560 Nr: 8674-41.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PÉRSIO DOMINGOS BRIANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE AROLDO ANTONIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 9.059, DANIELE IZAURA S. CAVALLARI REZENDE - 

OAB:OAB/MT 6.057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRÍCIO TORBAY GORAYEB 

- OAB:6.351-MT

 Vistos.

Defiro o pedido da p. 51/52. Intime-se o executado para indicar bens livres 

e desembaraçados à penhora, no prazo de cinco dias.

Após, na hipótese de decorrer o prazo e não havendo manifestação do 

executado, certifique-se e intime-se o exequente para requerer 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.: 71726 Nr: 2082-40.1996.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA NOETHEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): George Nassib Ghattas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Heloisa Almeida Prado Tavares 

de Mello Granja - OAB:20358/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO NUNES DA CUNHA NETO 

- OAB:3146/MT

 Processo nº 969/2008

Código 71726

Vistos e etc.

Intime-se pessoalmente a exequente, no último endereço informado nos 

autos, para que no prazo de 05 (cinco) dias de o devido prosseguimento 

no feito, sob pena de extinção por abandono (485, §1 do NCPC).

Expeça-se o necessário.

Cuiabá, 30 de julho de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 221877 Nr: 29926-47.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÚTUA CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS 

DO CREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIMAR BRIGIDO MILITÃO, ALAIR REGINA DE 

ALMEIDA NEVES, LICIAIR CORREA MILITÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO SERGIO FERREIRA MENDES - 

OAB:8909/MT, JULIANA ZAFINO IZIDORO FERREIRA MENDES - 

OAB:12794-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de execução de título em que após o bloqueio de valores à 

p.133, a exequente informou a quitação do débito pelo executado e 

requereu a liberação do valor bloqueado em favor do executado (p.134).

 É relatório. Decido.

Passo a analisar este cumprimento de sentença conforme me permite o 

art. 4º c/c 12, VII do CPC.

 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.

 Libere-se o valor bloqueado em favor do executado.

 Após transitado em julgado, arquive-se.

 P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1028689 Nr: 36146-12.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORION TURISMO LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANKLIN BARBOSA DOS REIS - ME, 

FRANKLIN BARBOSA DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO GOMES DE ALMEIDA - 

OAB:5985

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 36146-12.2015.811.0041

Código: 1028689
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Vistos e etc.

Este feito tramita desde o ano de 2015.

E, considerando que entre o pedido de p. 71 (01/02/2018), já decorreu o 

prazo requerido, INDEFIRO o pedido de suspensão.

Intime-se a exequente para requerer o que entende por direito.

Cumpra-se.

Cuiabá, 30 de julho de 2018.

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 73300 Nr: 1157-25.1988.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDGAR LUÍS TOMBINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CHISOSTOMO DUARTE, 

ROSÂNGELA MARIA DE PAULA DUARTE, EMILIO JOSE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDOREMA VIANA REGINATO - 

OAB:3.500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIA VIEIRA SERPA DA 

CUNHA - OAB:6518

 Processo nº. 4331/1989 - Código 73300

Vistos e etc.

Intime-se a exequente para que, em 05 (cinco) dias informe a este juízo se 

pretende a emissão da certidão de crédito, com a extinção da presente 

ação, nos termos do Provimento 84/2014 do CGJ.

Caso a exequente não tenha interesse na expedição da referida certidão, 

deverá dar efetivo prosseguimento ao feito, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

Cuiabá, 30 de julho de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 76677 Nr: 1445-07.1987.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rural Financeira Crédito Financiamento e Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dispauto Distribuidora de Peças p/Autos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO MANOEL PINTO 

FILHO - OAB:OAB/MT 1.113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°1445-07.1987.811.0041

Código: 76677

Vistos e etc.

Anote-se como requerido a p. 479.

O imóvel a ser avaliado foi penhorado no ano de 1995. O oficial de justiça 

informou que, ao tentar realizar a avaliação, foi atendido por uma pessoa 

que comprovou ser proprietário do imóvel.

Assim, antes de analisar o pedido retro, intime-se o exequente para que 

traga matricula atualizada do imóvel a ser avaliado.

Após, concluso para deliberação.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 30 de julho de 2018.

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 839327 Nr: 43858-24.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: S. DIAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VLE CONSTRUÇÕES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HARRY MAGALHAES - 

OAB:4.960/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AILTON SANCHES - 

OAB:3510-B/MT

 Processo n° 4385-24.2013.811.0041

Código: 839327

Vistos e etc.

O procedimento de desconsideração de personalidade jurídica requerido 

pelo exequente deve atender o art. 795, §4° do NCPC:

“Art. 795. Os bens particulares dos sócios não respondem pelas dívidas 

da sociedade, senão nos casos previstos em lei.

(...)

§ 4o Para a desconsideração da personalidade jurídica é obrigatória a 

observância do incidente previsto neste Código.”

Assim, DESENTRANHE-SE a petição de p. 87/114 entregando-os ao seu 

peticionante, que deverá distribui-lo nos termos do Título III, Capitulo IV, do 

Código de Processo Civil de 2015 e do art.1.228 da CNGC-MT.

“Art. 1.228. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica é 

cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento 

de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.

 § 1º O gestor judiciário deverá comunicar imediatamente ao distribuir ou 

procedidas as anotações devidas no sistema, em caso de processo 

eletrônico, acerca a instauração do incidente.

 § 2º Instaurado o incidente, em contestação ou em momento posterior, o 

juiz determinará a suspensão do processo e a formação do incidente em 

autos apartados, caso em que serão devidas as custas respectivas, em 

consonância com Lei Estadual 7.603/2001 e as tabelas respectivas.”

Em 15 (quinze) dias deverá o exequente comprovar a distribuição do 

referido incidente e/ou dar regular prosseguimento no feito, sob pena de 

expedição de certidão de crédito nos termos do Provimento 84/2014 da 

CGJ-TJMT.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 30 de julho de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 453742 Nr: 25448-20.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: F. ROCHA E CIA LTDA, JÚLIO CÉSAR FERRAZ ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. B. PAES DE BARROS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUI EDUARDO SANO LAURINDO - 

OAB:10128

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 25448-20.2010.811.0041

Código: 453742

 Vistos e etc.

Os embargos à execução em apenso não foram recebidos com atribuição 

de efeito suspensivo.

Assim, intime-se o exequente para que, em 15 (quinze) dias, de normal 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entende por direito.

Cumpra-se.

Cuiabá, 30 de julho de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 34732 Nr: 2819-09.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DICASA- Suinos e Derivados Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BAKAIRI DISTRIBUIDORA DE FRIOS E 

LATICÍNIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS TAVARES DE 

MELLO - OAB:MT 5.026, GEÇELE MEDEIROS MACHADO DE OLIVEIRA - 

OAB:18.315, MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 430/2008

Código: 34732

Vistos e etc.

O procedimento de desconsideração de personalidade jurídica requerido 

pelo exequente deve atender o art. 795, §4° do NCPC:

“Art. 795. Os bens particulares dos sócios não respondem pelas dívidas 

da sociedade, senão nos casos previstos em lei.

(...)

§ 4o Para a desconsideração da personalidade jurídica é obrigatória a 

observância do incidente previsto neste Código.”

Assim, DESENTRANHE-SE a petição de p. 322/328 entregando-os ao seu 

peticionante, que deverá distribui-lo nos termos do Título III, Capitulo IV, do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103071/8/2018 Página 97 de 688



Código de Processo Civil de 2015 e do art.1.228 da CNGC-MT.

“Art. 1.228. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica é 

cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento 

de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.

 § 1º O gestor judiciário deverá comunicar imediatamente ao distribuir ou 

procedidas as anotações devidas no sistema, em caso de processo 

eletrônico, acerca a instauração do incidente.

 § 2º Instaurado o incidente, em contestação ou em momento posterior, o 

juiz determinará a suspensão do processo e a formação do incidente em 

autos apartados, caso em que serão devidas as custas respectivas, em 

consonância com Lei Estadual 7.603/2001 e as tabelas respectivas.”

Em 15 (quinze) dias deverá o exequente comprovar a distribuição do 

referido incidente e/ou dar regular prosseguimento no feito, sob pena de 

expedição de certidão de crédito nos termos do Provimento 84/2014 da 

CGJ-TJMT.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 30 de julho de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 388290 Nr: 24082-77.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: POSTO PETROFURT - FURTADO & FURTADO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM COMERCIO E DISTRIBUIDORA E 

SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA COÊLHO DA SILVA - 

OAB:6106/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONNY RANGEL MOSHAGE - 

OAB:7694/MT

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 913083 Nr: 38917-94.2014.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COR JESUS FERNANDES FONTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COIMBRAL CUIABA EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA, LAECIO LUIZ GONÇALVES, Yolanda da Silva 

Carvalho, José Dirleu da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSÂNGELA RODRIGUES 

PANTALEÃO - OAB:6.481/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 735638 Nr: 32008-41.2011.811.0041

 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: OFIR BATISTA PEDROSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FERREIRA DE 

SANTANA - OAB:10138/MT, ANDERSON COSTA PINHEIRO - 

OAB:346617, ARIANE HELENA MARTINS MIGUEL ARAÚJO - 

OAB:12.064, CÉLIO ANTÔNIO DO PRADO JUNIOR - OAB:17527-MT, 

DANIELLE REGINA PREIRA LIMA - OAB:16.398, EDLAINE RIBEIRO DA 

GAMA - OAB:17855, GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - OAB:8.575/MT, 

RICIELI FORTES - OAB:OAB/MT- 18097, WILLIAN POSCA PIVOTTO - 

OAB:18.634/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Certifico que o recurso de apelação de fls. 207/216 foi protocolado 

tempestivamente, sendo assim procedo a intimação do requerido para 

oferecer contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 817622 Nr: 24053-85.2013.811.0041

 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: MARIA CICERA SANTOS DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI 

- OAB: 9.342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo improcedente 

com resolução de mérito esta ação de cobrança de seguro obrigatório 

proposta por ERNESTO DE OLIVEIRA LIMA em face de BRADESCO 

AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS.Quanto aos honorários periciais, 

determino o pagamento no importe de 20% em favor do perito, pelos 

trabalhos desenvolvidos, mediante expedição de certidão de crédito, tendo 

em vista a improcedência da ação. Expeça-se a certidão de crédito em 

favor do perito. Devolva o numerário depositado nos autos à Seguradora. 

Expeça-se o alvará.Custas e despesas processuais pelo autor, bem como 

ao pagamento dos honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o 

valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. No entanto, sendo o 

mesmo beneficiário da Justiça Gratuita, a exigibilidade do crédito ficará 

suspensa até a fluência do prazo de cinco anos, conforme dispõe o art. 

98, § 3º do CPC.Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na 

distribuição. P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 30 de julho de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 735723 Nr: 32095-94.2011.811.0041

 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: INACIO GUEDES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e 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.: 895897 Nr: 27008-55.2014.811.0041

 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: LEILA MARCIA G SAMBUGARI, LEILA MARCIA 

GONÇALES SAMBUGARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPFAR INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 

PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA HELENA GRINGS SABO 

MENDES - OAB:8361/MT, GUILHERME MINOZZO - OAB:17.590, LUCAS 

ALMEIDA COUTINHO - OAB:13195-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA VALENTE BRANDÃO - 

OAB:OAB/GO 13.267, JULIANA GADOMSKI CHAVES - OAB:11745/MT

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo improcedentes os pedidos formulados nesta ação de cobrança 

proposta por LEILA MARIA G SAMBUGARI contra HOSPFAR INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.Condeno a autora ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários 

advocatícios de sucumbência que fixo 10% (dez por cento) do valor 

atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. Após o trânsito 

em julgado, e decorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem eventual pedido de 

cumprimento de sentença, arquive-se com baixa na distribuição.P. I. 

Cumpra-se.Cuiabá, 30 de julho de 2018.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103071/8/2018 Página 98 de 688



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1095844 Nr: 8749-41.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO FLORAIS DO VALLE, FERNANDO ORSINI 

NUNES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRJ EMPREENDIMENTO IMOBILIARIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCIO DE AQUINO LINS - 

OAB:21.050, NÚBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA - OAB:6.247OABMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido da p. 68/71.

 Certifique se a parte ré ofereceu defesa.

Após, na hipótese de a ré não ter contestado a ação, intime-se o autor 

para requerer o de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 340696 Nr: 11045-17.2008.811.0041

 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: ADÃO MURILO RAMOS

 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

 Analisando os autos verifico que não há pagamento da quantia referente 

aos honorários periciais, isto porque o valor depositado em 07/11/2013 foi 

equivocadamente liberado em favor da ré/executada, em razão da 

informação da existência de bloqueio do referido valor, o que não ocorreu. 

Assim, inválido os comprovantes apresentados às p.258, 261 e 327. Posto 

isto, intime-se a executada para, em 15 (quinze) dias, depositar o valor 

referente aos honorários periciais, sob pena de penhora. No mesmo prazo 

deverá efetuar o pagamento do saldo remanescente. Expeça-se alvará em 

favor do exequente referente ao valor incontroverso. Decorrido o prazo 

sem o depósito dos honorários periciais, certifique-se e concluso. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 901616 Nr: 31048-80.2014.811.0041

 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: VALDIR RODRIGUES NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFONSO DEL NERY - 

OAB:6945 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Processo n°31048-80.2014.811.0041

Código: 901616

Vistos e etc.

Analisando a decisão de p.95/96 verifico que não foi arbitrado o valor dos 

honorários periciais.

O magistrado deverá arbitrar os honorários periciais de forma que 

dignamente retribua o serviço do expert. Os honorários do perito há mais 

de três anos estão sendo fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), o que me 

levou a atualizá-lo para R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais). Todavia, vários 

foram os agravos de instrumentos interpostos, sendo que o TJMT não 

chegou a pacificar a questão, eis que em alguns casos os honorários 

foram mantidos e em outros minorados.

 Assim, para não prejudicar a parte autora, revi o meu posicionamento 

para manter os honorários no patamar que está há mais de três anos, ou 

seja, em R$ 1.000,00 (mil reais).

Diante ao exposto, levando em consideração a complexidade da pericia 

que seria realizada e o exímio trabalho executado pelos peritos nomeados 

por este juízo, arbitro os honorários periciais em R$ 1.000,00 (mil reais).

Intime-se a ré para que cumpra a determinação de p.110.

Após, expeça-se competente alvará em favor da perita nomeada.

Em seguida, em nada sendo requerido, arquive-se com as cautelas de 

praxe como determinado à p.99.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 30 de julho de 2018.

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 844938 Nr: 48719-53.2013.811.0041

 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: JULIO CESAR BARRACHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Trata-se de cumprimento de sentença em que houve o pagamento da 

obrigação.

O exequente concordou com o valor depositado pelo executado e 

requereu o seu levantamento.

É relatório. Decido.

Passo a analisar este cumprimento de sentença conforme me permite o 

art. 4º c/c 12, VII do CPC.

 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.

 Expeça-se alvará em favor da exequente, como requerido.

 Após transitado em julgado, arquive-se.

 P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 378213 Nr: 14360-19.2009.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISLENE LUCIA DE ALENCAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIÁDINE GROSSI - OAB:19.442, 

PEDRO PAULO PEIXOTO S. JUNIOR - OAB:MT/12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICTOR RODRIGO TEOFILO DE 

CARVALHO - OAB:8713

 Processo n° 327/2009

Código: 378213

 Vistos e etc.

Intime-se a exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifeste sobre a exceção de pré-executividade apresentada a p. 

201/203.

Abra-se novo volume.

Cumpra-se.

Cuiabá, 30 de julho de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 325992 Nr: 25725-41.2007.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO CIVIL DO PANTANAL SHOPPING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO SODRÉ GONÇALVES VIEIRA, MARIA 

GREGORIA RAMOS DE OLIVEIRA, CEZAR ALESSANDRO RAMOS 

DUARTE, ANDRÉIA CRISTINA RODRIGUES PAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALEXANDRE 

OLIVEIRA DA SILVA - OAB:14039/MT, MARIO CARDI FILHO - 

OAB:3.584-B/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3.150-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO NONATO DOS 
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SANTOS - OAB:3.286-A/MT, HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - 

OAB:3286-A, REINALDO FERRAZ DE PAULA - OAB:8.207/MT

 Posto isto, nos termos do art. 774, IV e paragrafo único do CPC, DEFIRO o 

pedido de p.329/330 e APLICO em desfavor do executado Cezar 

Alessandro Ramos Duarte a multa por ato atentatório a justiça, no 

montante de 10% sobre o valor atualizado da execução.Em consequência, 

determino que o executado cumpra a ordem judicial, a fim de que informe o 

endereço do veículo, nos termos da decisão de p.311, bem como 

apresente nos autos o documento do referido automóvel, a fim de que seja 

realizada a avaliação, no prazo de cinco dias.Intime-se o exequente para 

que instrua o feito com a dívida atualizada. Intime-se. Cumpra-se 

expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 186198 Nr: 5992-07.1998.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILSA INDUSTRIA LUELLMA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4.062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANCISCATO 

SANCHES - OAB:2.321-B/MT

 Processo nº 5992-07.1998.811.0041

Código 186198

Vistos e etc.

O exequente apresentou o valor atualizado do seu crédito.

Assim, atenda a solicitação de p.1252.

Em seguida, em nada sendo requerido, arquive-se como determinado a p. 

1236/1237.

Expeça-se o necessário.

Cuiabá, 30 de julho de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 836457 Nr: 41447-08.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KATIE VERUSKA HATANAKA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO ESCOLA PAIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILENO REZENDE TAVARES - 

OAB:5652/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO MARQUES DA 

SILVA - OAB:9725-B/MT, RUY NOGUEIRA BARBOSA - OAB:4.678/MT

 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 111688 Nr: 2492-54.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO RAMOS DE ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E 

CONSULTORIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZABETE LIMA MIRANDA 

ROCHA - OAB:5631/MT, FERNANDA LIMA MIRANDA ROCHA - 

OAB:8600

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTONIO DUARTE 

ALVARES - OAB:3.432/MT

 Processo nº.2492-54.2003.811.0041 - Código 111688

Vistos e etc.

Intimem-se as partes para que se manifestem sobre os cálculos 

apresentados pelo contador judicial a p. 611/622.

Cumpra-se.

Cuiabá, 30 de julho de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 202080 Nr: 17793-70.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM AUGUSTO CURVO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRADO COMÉRCIO DE TINTAS LTDA, EDER 

PARDO DA SILVA, ADRIANA PRADO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM KHALIL - 

OAB:6.487/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO GONÇALVES NETO - 

OAB:3839, THEMIS PIRES DE ANDRADE - OAB:8893

 Processo n° 40/2005

Código: 202080

 Vistos e etc.

Trata-se de cumprimento de sentença requerido por Joaquim Augusto 

Curvo em face de Prado Comercio de Tintas LTDA, Eder Pardo da Silva e 

Adriana Prado da Silva. Assim, façam as devidas alterações na capa dos 

autos e Sistema Apolo.

Certifique-se quanto aos fatos alegados pelo executado a p. 548/553.

Após, intime-se a exequente para que se manifeste sobre as alegações 

de p.548/553.

Em seguida, concluso para deliberação.

Cumpra-se.

Cuiabá, 30 de julho de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 304420 Nr: 15037-20.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEY MENDES DE SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDINEI RONQUE - OAB:15937/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS GUTEMBERG EUBANK - 

OAB:3009, LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - OAB:4493/MT, 

VERA LÚCIA DE SOUZA - OAB:9364 OAB/MT

 Posto isto DEFIRO o pedido de penhora requerido pelo exequente, no 

percentual de 30% dos valores líquidos recebidos pelo executado Sidney, 

até o limite do crédito executado.Oficie-se ao departamento de recursos 

humanos da Câmara Municipal de Poconé/MT para informar a este Juízo se 

o executado possui vínculo empregatício com a entidade.Caso positivo, 

proceda o desconto no percentual de 30% sobre seu salário liquido, que 

deverá ser depositado judicialmente mensalmente, vinculado a este Juízo e 

processo, até o limite do débito apresentado na planilha de p. 

190.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1094100 Nr: 7973-41.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO QUADROS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA, CARLOS 

ROBERTO DA COSTA, JAMES MATTHEW MERRIL, CARLOS NATANAEL 

WANZELLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DINEY LEITE DA COSTA - 

OAB:21.352/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORST VILMAR FUCHS - 

OAB:12.529 OAB/ES

 Processo nº. 7973-41.2016.811.0041 Código 1094100

Vistos e etc.

Encaminhe-se os autos ao contador judicial para que, nos termos dos 

documentos acostado nos autos e da sentença proferida no processo 

0800244-44.2013.8.01.0001, apure a existência de valores em favor do 

exequente.

Com a apresentação dos cálculos, intimem-se as partes para se 

manifestarem.
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Após, concluso para decisão.

Cuiabá, 30 de julho de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 953052 Nr: 1522-34.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCILEI IRIS DA CRUZ DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:OAB/MT 9.333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 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.158/161, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 946615 Nr: 58396-73.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO CARVALHO ARRUDA CAMPOS

 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:

 Trata-se de cumprimento de sentença em que houve o pagamento da 

obrigação.

O exequente concordou com o valor depositado pelo executado e 

requereu o seu levantamento.

É relatório. Decido.

Passo a analisar este cumprimento de sentença conforme me permite o 

art. 4º c/c 12, VII do CPC.

 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.

 Expeça-se alvará em favor da exequente, como requerido.

 Após transitado em julgado, arquive-se.

 P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 357778 Nr: 28195-11.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDSAY WINDSOR RODRIGUES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE EDUCAÇÃO BOM JESUS DE 

CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ASSIS SOUZA OLIVEIRA - 

OAB:MT 8.107

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 14.264, MARLON DE LATORRACA BARBOSA - 

OAB:OABMT4978

 Processo nº.28195-11.20008.811.0041 - Código 357778

Vistos e etc.

Intime-se a exequente para que em 15 (quinze) dias, requerer o que 

entende por direito, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

Cuiabá, 30 de julho de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 249349 Nr: 16644-05.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: R. V. A. N. M., CLÁUDIA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO AVIAÇÃO PRINCESA DO SOL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILVANIO MARTINS - OAB:9468

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERIKA F. KUMUCHIAN ARAÚJO 

- OAB:7.946-MT, FABIOLA BRITO DE FREITAS - OAB:18763-A, PEDRO 

MARTINS VERÃO - OAB:4.839-A/MT

 Processo n° 16644-05.2006.811.0041

Código: 249349

Vistos e etc.

O procedimento de desconsideração de personalidade jurídica requerido 

pelo exequente deve atender o art. 795, §4° do NCPC:

“Art. 795. Os bens particulares dos sócios não respondem pelas dívidas 

da sociedade, senão nos casos previstos em lei.

(...)

§ 4o Para a desconsideração da personalidade jurídica é obrigatória a 

observância do incidente previsto neste Código.”

Assim, DESENTRANHE-SE a petição de p. 496 entregando-os ao seu 

peticionante, que deverá distribui-lo nos termos do Título III, Capitulo IV, do 

Código de Processo Civil de 2015 e do art.1.228 da CNGC-MT.

“Art. 1.228. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica é 

cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento 

de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.

 § 1º O gestor judiciário deverá comunicar imediatamente ao distribuir ou 

procedidas as anotações devidas no sistema, em caso de processo 

eletrônico, acerca a instauração do incidente.

 § 2º Instaurado o incidente, em contestação ou em momento posterior, o 

juiz determinará a suspensão do processo e a formação do incidente em 

autos apartados, caso em que serão devidas as custas respectivas, em 

consonância com Lei Estadual 7.603/2001 e as tabelas respectivas.”

Em 15 (quinze) dias deverá o exequente comprovar a distribuição do 

referido incidente e/ou dar regular prosseguimento no feito, sob pena de 

expedição de certidão de crédito nos termos do Provimento 84/2014 da 

CGJ-TJMT.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 30 de julho de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1090947 Nr: 6558-23.2016.811.0041

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORTESUL SERVIÇOS ESPECIAIS DE 

VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, ODILIO DE FRANÇA BARBOSA, 

MARLY DE FRANÇA EUGENIO, TANIA MARIA CINTRA CARVALHO, ADAO 

EUGENIO RIBEIRO, TEMISTOCLES ARISTEU CARVALHO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIMAS SIMÕES FRANCO NETO - 

OAB:13594

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O oficial de justiça constatou que o imóvel se encontra desocupado e que 

a empresa ré Fortesul se mudou do local (p.67).

Diante disso, DEFIRO o pleito de p. 69/70, a fim de imitir o autor na posse 

do imóvel.

Certifique-se todos os réus foram devidamente citados, bem como se 

apresentaram defesa.

Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 892870 Nr: 25134-35.2014.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCELIO GOMES JACINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO EDUCACIONAL CÂNDIDO RONDON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 
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OAB:12.770, LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - OAB:12.027

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo procedentes os pedidos desta ação de consignação em pagamento 

c/c repetição do indébito e indenização proposta por LUCÉLIO GOMES 

JACINTO, para CONDENAR a UNIRONDON – UNIÃO EDUCACIONAL 

CÂNDIDO RONDON LTDA. ao ressarcimento em dobro da quantia 

ilicitamente cobrada a título de rematrícula para o semestre 2014/1, abatido 

o valor devido. CONDENO a ré, ainda, ao pagamento de indenização por 

DANOS MORAIS no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescidos de 

juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da 

data desta sentença (Súmula 362-STJ). Condeno a ré ao pagamento das 

custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios de 

sucumbência, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da 

condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC.P.I. 

Cumpra-se.Cuiabá, 30 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 905964 Nr: 35201-59.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULISTA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA-ME, 

MARLENE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KS PARTICIPAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELSON JOSE DOS SANTOS - 

OAB:3449, CEZAR RENATO DOS SANTOS - OAB:337553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 35201-59.2014.811.0041

Código 905964

Vistos e etc.

Intime-se pessoalmente a exequente, no último endereço informado nos 

autos, para que no prazo de 05 (cinco) dias de o devido prosseguimento 

no feito, sob pena de extinção por abandono (485, §1 do NCPC).

Expeça-se o necessário.

Cuiabá, 30 de julho de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 383386 Nr: 19076-89.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA TEIXEIRA PINTO - ME, LUZIA TEIXEIRA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CUSTÓDIO DE 

CARVALHO - OAB:9.508 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:OAB/MT 13241-A, ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - 

OAB:14.099/MT, ELÁDIO MIRANDA LIMA - OAB:86235

 Intime-se a exequente para se manifestar sobre a petição de p.180/182, 

em 05 (cinco) dias.

 Após, concluso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 39788 Nr: 13337-19.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONDOACRE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA, 

HAMILTON FEUSER, MARIA JOSÉ ZANETTI FEUSER, ANA PAULA ZANETTI 

FEUSER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCEBÍADES JOSÉ BONFIM - 

OAB:3.210/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS 

- OAB:14.258-A/MT

 Processo n°3337-19.2001.811.0041

Código: 39788

Vistos e etc.

Os honorários periciais foram homologados a p.698 não podendo assim 

ser rediscutidos.

Intime-se o exequente para que, em 05 (cinco) dias, deposite os 

honorários periciais homologados a p.698, sob pena de preclusão da 

prova requerida.

Após, requisite-se a perita nomeada, via e-mail funcional ou telefone, data 

para a realização da pericia deferida, intimando as partes para ciência.

Defiro o levantamento de 50% dos honorários periciais com o inicio dos 

trabalhos periciais, sendo que o saldo remanescente poderá ser levantado 

com a entrega do laudo pericial.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 30 de julho de 2018.

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 817298 Nr: 23724-73.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUGUSTO PAVINI DOURADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UEBER R. DE CARVALHO - 

OAB:4.754/MT, VINICIUS MANOEL - OAB:19.532-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELLE PAULO SÉRVIO DA 

SILVA - OAB:20.298-A, JOÃO CARLOS DE LIMA JUNIOR - OAB:142.452

 e Recuperações Judicias e Conflitos Relacionados à Arbitragem do Foro 

Central da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, processo n. 

1016422-34.2017.8.26.0100. Com efeito, 02/03/2017 foi deferido o 

processamento da recuperação judicial, em 30/11/2017 foi aprovado Plano 

de Recuperação, sendo homologado em 06/12/2017.Ocorre que a 

sentença objeto de cumprimento de sentença foi prolatada em 29/03/2017, 

ou seja, após o deferimento do processamento da recuperação judicial, o 

que caracteriza o crédito do exequente como extraconcursal.Dito isto, 

temos que o crédito extraconcursal, como o do exequente, deve ter o seu 

curso normal, pois foi originado após o deferimento da recuperação, 

conforme definição do art. 67 da Lei 11.101/2005:“Art. 67. Os créditos 

decorrentes de obrigações contraídas pelo devedor durante a 

recuperação judicial, inclusive aqueles relativos a despesas com 

fornecedores de bens ou serviços e contratos de mútuo, serão 

considerados extraconcursais, em caso de decretação de falência, 

respeitada, no que couber, a ordem estabelecida no art. 83 desta Lei.”Com 

essas considerações, INDEFIRO o pedido de extinção do cumprimento de 

sentença.Por fim, como a executada foi intimada para pagamento e não 

cumpriu a obrigação, incide sobre o crédito a multa de 10%, bem como 

honorários advocatícios de 10%, de acordo com a regra do art. 523 do 

CPC.Intime-se o exequente para apresentar o cálculo atualizado do seu 

crédito, com os acréscimos acima determinados, em cinco dias.Após, 

oficie-se ao Juízo da Recuperação e ao Administrador Judicial com desta 

decisão, da sentença, certidão de trânsito em julgado e cálculo atualizado 

para as medidas pertinentes, inclusive constrição.Expedido o oficio, o 

processo deverá ficar suspenso até o depósito judicial do valor devido, 

devendo a secretaria lançar o código de suspensão no sistema 

Apolo.Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá, 30 de julho de 2018.Ana Paula da 

Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1047915 Nr: 45375-93.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CATARINA DE VASCONCELLOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICAÇÕES EMBRATEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B

 Trata-se de cumprimento de sentença em que houve o pagamento da 

obrigação.
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O exequente concordou com o valor depositado pelo executado e 

requereu o seu levantamento.

É relatório. Decido.

Passo a analisar este cumprimento de sentença conforme me permite o 

art. 4º c/c 12, VII do CPC.

 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.

 Expeça-se alvará em favor da exequente, como requerido.

 Após transitado em julgado, arquive-se.

 P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1169428 Nr: 39907-17.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JESSICA JULIANA SOBRINHO DE BASTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FERNANDO DA SILVA - 

OAB:17657/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, certifico 

que procedo a intimação da parte autora para manifestar sobre o 

documento juntado às fls.108/111, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 97846 Nr: 6267-87.1997.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEBER BENEDITO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO CAMPOS RAMOS DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS TAVARES DE 

MELLO - OAB:MT 5.026

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A decisão de p. 91 determinou a intimação do exequente quanto ao 

resultado das buscas no Renajud e Infojud, ficando à sua disposição as 

informações.

Certifique-se eventual valor remanescente em conta judicial vinculado a 

este feito.

Caso positivo, intime-se o exequente para requerer o que de direito, no 

prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 241880 Nr: 10414-44.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE MOISÉS FERNANDES VARGAS, 

FRANCISCA VARGAS MATOS, VALMIR PEDRO SCALCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA BARBOSA VILELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA COELHO DA SILVA - 

OAB:6.106/MT, VALMIR PEDRO SCALCO - OAB:5163/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SISANE VANZELLA - 

OAB:5971

 Penhora on line parcialmente cumprida.

 Oficie-se à conta única para vinculação.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 830653 Nr: 36358-04.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO HENRIQUE LIMA MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS SPE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE MELO 

ROSA - OAB:10.097 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RIVELLI - OAB:19.023-A

 Vistos etc.

Mantenho a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos.

Prestei as informações solicitadas através do Oficio nº 049/2018-GAB.

Encaminhe-as ao Relator com as cautelas de praxe.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 819161 Nr: 25442-08.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDA, ROSANGELA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONE CAFURE BEZERRA - 

OAB:6.083

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Trata-se de cumprimento de sentença em que houve o pagamento da 

obrigação.

A exequente concordou com o valor depositado pelo executado e 

requereu o seu levantamento.

É relatório. Decido.

Passo a analisar este cumprimento de sentença conforme me permite o 

art. 4º c/c 12, VII do CPC.

 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.

 Expeça-se alvará em favor da exequente, como requerido.

 Após transitado em julgado, arquive-se.

 P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 970635 Nr: 9615-83.2015.811.0041

 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: SIRLENE APARECIDA VIEIRA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTÔNIO ROSA - 

OAB:5.493/MT, LUCIANO ROSA DA SILVA - OAB:7860/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 Processo n° 9615-35.2015.811.0041

Código: 970635

Vistos e etc.

Anote-se a renuncia informada.

Cumpra-se a determinação proferida nos autos em apenso.

Cuiabá, 30 de julho de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 908130 Nr: 35631-11.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO PAROT DE OLIVEIRA, ANA PAULA 

SANZENTENEA PAROT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FACIL INCORPORADORA 

IMOBILIÁRIA - RONDONÓPOLIS I - SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOT - 

OAB:10.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos do art. 482, VI da CNGC , impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a devolução da carta precatória, no pazo de 05 (cinco) 

dias.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1025143 Nr: 34365-52.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO CLUGG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Certifico que o perito nomeado nos autos designou perícia para o dia 

04/09/2018, às 09:00 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): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1139194 Nr: 27091-03.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAQUELINE GOMES TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Certifico que o perito nomeado nos autos designou perícia para o dia 

04/09/2018, 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): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 929251 Nr: 48861-23.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA MARIA DA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IUNI EDUCACIONAL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA MICHIKO 

TEISCHMANN - OAB:16.962/MT

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo procedentes os pedidos formulados nesta ação de indenização por 

danos morais proposta por ROSANGELA MARIA DA ROSA contra IUNI 

EDUCACIONAL - LTDA, a fim de CONFIRMAR A ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA e CONDENAR a ré ao pagamento de indenização por danos 

morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de juros de 

mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da data desta 

sentença (Súmula 362-STJ).Condeno a ré ao pagamento de custas e 

despesas processuais, assim como honorários advocatícios de 

sucumbência, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da 

condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do 

CPC.Após o trânsito em julgado, e decorrido o prazo de 30 (trinta) dias 

úteis sem eventual pedido de cumprimento de sentença, arquive-se com 

baixa na distribuição.P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 30 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 737392 Nr: 33892-08.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO CARMO E SILVA, ESPÓLIO DE ALTAIR 

BENEDITO DE SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAROL COSNTRUTORA INCORPORADORA 

TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA, EDÉZIO CONSTANTINO COMARELA, 

OLGA MARIA VIEIRA DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAO BENEDITO DA SILVA - 

OAB:8.511/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Sérgio Missasse - 

OAB:7649/MT

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 893521 Nr: 25578-68.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIZELI FALQUETTI DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:11.393, MARILEI CARDOSO - OAB:12.904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil 

JULGO PROCEDENTE a ação de cobrança ajuizada por HOSPITAL E 

MATERNIDADE SÃO MATEUS LTDA. para CONDENAR a ré GIZELI 

FALQUETI DE SOUZA ao pagamento do valor de R$ 8.840,00 (oito mil 

oitocentos e quarenta reais). Referido valor deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice do INPC e acrescidos de juros de mora de 1% 

ao mês, a partir do vencimento.Custas e despesas processuais deverão 

ser suportadas pela ré, assim como honorários advocatícios de 

sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação 

(artigos 82, §2º e 85, §2º, CPC). Após o trânsito em julgado, e decorrido o 

prazo de 30 (trinta) dias úteis sem eventual pedido de cumprimento de 

sentença, arquive-se com baixa na distribuição.P. I. Cumpra-se.Cuiabá, 30 

de julho de 2018.Ana Paula da Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 349725 Nr: 20144-11.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JESUINO JESUS DORILEO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A, 

CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DOS ESTADOS DE MATO 

GROSSO E MATO GROSSO SUL, AIGO CUNHA DE MORAES, CLAUDIO 

SEVERINO LEAL, FRANCISCO JOSÉ DE ASSIS JÚNIOR, COOPERATIVA DE 

CREDITO RURAL DO PANTANAL - SICOOB PANTANAL, MANOEL 

CRISTINO DE ARRUDA MARQUES, ROBERTO ANTONIO VAZ GUIMARÃES, 

FRANCISCO DE ASSIS E SILVA NETO, MANOEL EVARISTO DA SILVA, 

CELSO LUIZ DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZER MACHADO DE OLIVEIRA - 

OAB:8653, LEVI MACHADO DE OLIVEIRA - OAB:2.629/MT, THAÍS 

HELENA MARQUES DE SOUZA - OAB:6897

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE DIAS REBOUÇAS 

- OAB:9.658-B/MT, ANDREA ROSAN DIAS FIGUEIREDO ZAMAR TAQUES 

- OAB:8.233/MT, ANDRESSA CALVOSO DE CARVALHO DE MENDONÇA 

- OAB:6173, Jean Carlos de Albuquerque Nunes - OAB:16264/E, 

LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA - OAB:7.614/MT, LUIS 

LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - OAB:4493/MT, MARIO LUCIO 

FRANCO PEDROSA - OAB:5746/MT, ROBERTO CAVALCANTI BATISTA 

- OAB:5.868-A/MT

 Processo n° 20144-11.2008.811.0041

Código: 349725

Vistos e etc.

Diante o falecimento do exequente Jesuino, informado a p.1252/1255, 

suspendo a tramitação do feito (art.313, I do CPC).

Intime-se o patrono do exequente para que promova habilitação e citação 

do seu espolio sucessor e/o herdeiro para que se manifeste sobre a 

presente ação (art. 313, §2°, I do CPC).

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Cuiabá, 30 de julho de 2018.
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Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 324963 Nr: 25228-27.2007.811.0041

 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: ALDUIR ZUCCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ - 

OAB:11.660, DÉCIO JOSÉ TESSARO - OAB:3.162/MT, RENATO CHAGAS 

CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Processo n° 25228-27.2007.811.0041

Código: 324963

Vistos e etc.

DEFIRO o pedido de devolução de prazo de p.505/506.

O prazo deverá ser computado a partir da publicação desta decisão.

Cuiabá, 30 de julho de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 218878 Nr: 27502-32.2005.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TN INDUSTRIAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H. PRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE 

ESCRITÓRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANA BAPTISTA COSTA - 

OAB:74444/RJ, JOSUÉ FELIX MENEZES - OAB:96716/RJ, MARCELO 

BANDEIRA DUARTE - OAB:6753/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN FRANCO SCORPIONI - 

OAB:12935/MT, AUGUSTO CESAR DE CARVALHO BARCELOS - 

OAB:11.652/MT, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT

 Processo nº 268/2005 - Código 218878

 Vistos e etc.

Trata-se de cumprimento de sentença requerido por Tn Industrial S/A e 

Marcelo Bandeira Duarte em face de H Print Reprografia e Automação de 

Escritório LTDA. Assim, promovam-se as devidas anotações, na capa 

autos e sistema Apolo.

Intime-se o devedor, através de seus patronos, para cumprimento da 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do NCPC), 

efetuando o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito.

Na hipótese de o devedor ser representado pela Defensoria Pública ou 

quando não tiverem procuradores constituídos nos autos, ressalvando a 

possibilidade do inciso IV do art. 513 do NCPC, a intimação para 

cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

 A intimação do devedor somente será realizada por edital, quando, 

citados na forma do art. 256 do NCPC e tiverem sido revéis 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 NCPC.

Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente sobre 

o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do NCPC).

Por fim, se o devedor 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 NCPC.

Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que os 

executados, independente de penhora ou nova intimação, apresentem 

querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 

525 do NCPC.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá 30 de julho de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1090311 Nr: 6250-84.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZINETE RODRIGUES DOS SANTOS

 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:5.736/O/MT

 Certifico que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de intimar as partes para se 

manifestarem sobre o laudo pericial juntado às fls. 73/78, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 915230 Nr: 40350-36.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEOMAR FERREIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS HENRIQUE SCHEIFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEOMAR FERREIRA SILVA - 

OAB:15.495-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

CLEOMAR FERREIRA SILVA ajuizou ação de danos morais em desfavor 

de CARLOS HENRIQUE SCHEIFER, todos qualificados nos autos.

O réu não foi citado. Solicitado o atual endereço do mesmo ao Comando 

Geral da Polícia Militar (p.96/97), este foi informado do falecimento do réu 

às p. 100/101.

Intimado, o autor não se manifestou, conforme certificado à p. 105.

Os autos vieram conclusos.

 É o relatório. Decido.

A última manifestação do autor data de 09/02/2017 (p. 95)

Intimado, deixou o autor de se manifestar nos autos no prazo 

estabelecido.

O feito se encontra parado desde fevereiro/2017, sendo que a ultima 

manifestação do autor foi solicitando o endereço do réu. Intimado do 

falecimento do réu, o autor não impulsionou o feito, deixando de promover 

a substituição do polo passivo.

Posto isto e, como os autos não podem permanecer paralisados 

aguardando a 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 - 485, inciso III do CPC.

Custas pelo autor. No entanto, fica a exigibilidade suspensa em razão da 

gratuidade da justiça. Indevido honorários advocatícios sucumbenciais, eis 

que o réu não foi citado.

 Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição.

P.I. Cumpra-se.

Cuiabá, 30 de julho de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 7974 Nr: 26-29.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORAGRO INDÚSTRIA DE PRODUTOS AGRÍCOLAS 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA FEITICEIRA LTDA., MARILENA 

FERREIRA DE SOUZA MATTAR, PRO-SAFRA COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES, IMP. E EXP. LTDA., MAZEU SELAU, MARIA DA 

GLÓRIA DAY SELAU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSA BOTTEGA - 

OAB:6650, EDUARDO AUGUSTO BORDONI MANZEPPI - OAB:9203/MT, 

JORGE BOTTEGA - OAB:6012/MT, JULIANA FERRAZ LOGRADO - 
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OAB:6.961/MT, RAIMAR ABÍLIO BOTTEGA - OAB:3.882/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDGAR BIOLCHI - 

OAB:3536-B/MT

 Processo n° 699/2008

Código: 7974

Vistos e etc.

O exequente não aceitou o bem indicado à penhora, assim indefiro o 

pedido de p. 912/913.

Intime-se a executada Agropecuária Feiticeira, para que em 15 (quinze) 

dias regularize a representação processual do advogado que subscreve 

a petição de p. 912.

Expeça-se competente carta precatória para a penhora, avaliação e 

alienação de eventuais bens imóveis pertencentes aos executados.

Quanto aos bens já penhorados à 137 e 277/282, expeça-se carta 

precatória para a sua avaliação e alienação.

Indefiro o pedido de majoração dos honorários advocatícios para a 

presente fase, eis que os mesmos já foram fixados e contra tal decisão 

não houve qualquer recurso.

Intimem-se os executados para que se manifestem sobre o pedido de 

inclusão no polo passivo da presente execução dos Sr. Antônio Carlos e 

Pedro Paulo.

 Para analise do pedido de penhora dos imóveis registrados sob o n° 

1.696, 1.846, 2.999, 4.277 e 7.414, traga o exequente matricula atualizada 

destes.

Já quanto a expedição de oficio para requisição de informações junto ao 

INDEA, SEFAZ e Outros, INDEFIRO, eis que o exequente não demonstrou 

que tentou a obtenção de tais informações de forma administrativa.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 30 de julho de 2018.

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1052830 Nr: 47773-13.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SM EMPREENDIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEBERTH CARLOS CORREIA, CORREIA & 

CORREIA LTDA EPP, FRANCISCO CARLOS CORREIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEYTON ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:12.480-E/MT, MARIA DA SILVA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que os avisos de recebimento juntados às fls. 72 e 73 foram 

recebidos 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, bem como acerca das correspondências 

devolvidas (fls. 74/76), no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 335586 Nr: 6268-86.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGNELLO BRUM FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NABBS JÚNIOR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRÃO - 

OAB:4632/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 797/2008

Código: 335586

Vistos e etc.

O pedido de sobrestamento é datado de 30/01/2018.

Assim, considerando o seu lapso temporal, intime-se a exequente para dar 

normal prosseguimento ao feito, requerendo o que entende por direito.

Cumpra-se.

Cuiabá, 30 de julho de 2018.

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 33901 Nr: 769-68.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emilia da Silva Liso, Carlos Alberto Liso, Anselmo Luis 

Liso, Maria de Fatima Liso, ANDRÉ CASTRILLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Décio Perini, NESTOR PERINI, ORESTE SANTO 

ONZI, Cesar Luiz Perini, Celso Perini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA ALMEIDA DINIZ - 

OAB:9.623, BRUNO OLIVEIRA CASTRO - OAB:9.237/MT, GERSON 

MEDEIROS - OAB:5637, MARIA DE FÁTIMA LISO - OAB:6036-A/MT, 

PEDRO PAULO PEIXOTO S. JUNIOR - OAB:MT/12007, RODOLFO 

COELHO RIBEIRO - OAB:16.215/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALTEMIR ANTONIO 

SANCIGOLO - OAB:/RS 34.189, HELIO LUIZ GARCIA - OAB:3613/MT, 

LAERCIO MARCIO LANER - OAB:46244/RS

 Processo n° 769-68.2001.811.0041

Código: 33901

Vistos e etc.

O procedimento de desconsideração de personalidade jurídica requerido 

pelo exequente deve atender o art. 795, §4° do NCPC:

“Art. 795. Os bens particulares dos sócios não respondem pelas dívidas 

da sociedade, senão nos casos previstos em lei.

(...)

§ 4o Para a desconsideração da personalidade jurídica é obrigatória a 

observância do incidente previsto neste Código.”

Assim, DESENTRANHE-SE a petição de p. 288/296 entregando-os ao seu 

peticionante, que deverá distribui-lo nos termos do Título III, Capitulo IV, do 

Código de Processo Civil de 2015 e do art.1.228 da CNGC-MT.

“Art. 1.228. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica é 

cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento 

de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.

 § 1º O gestor judiciário deverá comunicar imediatamente ao distribuir ou 

procedidas as anotações devidas no sistema, em caso de processo 

eletrônico, acerca a instauração do incidente.

 § 2º Instaurado o incidente, em contestação ou em momento posterior, o 

juiz determinará a suspensão do processo e a formação do incidente em 

autos apartados, caso em que serão devidas as custas respectivas, em 

consonância com Lei Estadual 7.603/2001 e as tabelas respectivas.”

Em 15 (quinze) dias deverá o exequente comprovar a distribuição do 

referido incidente e/ou dar regular prosseguimento no feito, sob pena de 

expedição de certidão de crédito nos termos do Provimento 84/2014 da 

CGJ-TJMT.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 30 de julho de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1265554 Nr: 26205-67.2017.811.0041

 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: MARIA LUIZA POUSO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LILIAN FABIANA PEREIRA LEITE, NEREU MUNIZ 

DE MACEDO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO GABRIEL SILVA 

TIRAPELLE - OAB:10455, MIGUEL JUAREZ R. ZAIM - OAB:4.656/MT, 

PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI - OAB:8337

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILTON PROCOPIO CASAL 

BATISTA - OAB:5.604/MT

 Processo n° 26205-67.2017.811.0041

Código: 1265554

Vistos e etc.

Diante as informações constantes na petição de p.40/41, cadastre-se o 

procurador da ré Lilian informado à p.113.

Após, intime-se a ré Lilian para que se manifeste sobre a petição de 

p.40/41.

Em seguida voltem os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cuiabá, 30 de julho de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 918426 Nr: 42359-68.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVAN DOUGLAS JOSE ALMEIDA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A, 

MAPFRE VIDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLI SANCHEZ SALAZAR 

- OAB:15140/MS, GUILHERME F. BRITO - OAB:OAB/MS 9982

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Processo nº 42359-68.2014.811.0041- Código 918426 Vistos e etc.Por 

meio da petição de p. 190/192 o réu Bradesco Vida impugnou a nomeação 

da Dra. Mairy Noce Brasil como perita do juízo, sob a alegação que a 

mesma não possui especialização em Ortopedia, lhe faltando capacidade 

técnica para a realização do trabalho.Os autos vierem conclusos.É o 

breve relato. Decido.A médica nomeada por este juízo está devidamente 

inscrita no CRM e possui capacidade técnica de realizar a pericia e 

responder aos quesitos apresentados pelas partes.Imperioso ressaltar 

que as provas são destinadas ao convencimento do juízo, portanto, sendo 

nomeado um expert de sua confiança, incabível a sua substituição, como 

pretendem os réus.Nesse sentido a jurisprudência já está sedimentada, 

inclusive do nosso TJMT:“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO INDENIZATÓRIA - PERITO - SUBSTITUIÇÃO POR UM ESPECIALISTA 

- INADMISSIBILIDADE - PROVA PERICIAL - REQUERIMENTO PELAS 

PARTES - HONORÁRIOS - AUTOR - JUSTIÇA GRATUITA 

RESPONSABILIDADE DO ESTADO - RECURSO PARCILAMENTE PROVIDO. 

Se o expert é profissional da Medicina dotado de todos os requisitos legais 

para o exercício de encargo, não há razão plausível para sua justificativa. 

Nos termos do artigo 33 do CPC, até que sejam definidos, na sentença, os 

ônus da sucumbência, é o autor que deve arcar com o adiantamento dos 

honorários inerentes à perícia requerida por ambas as partes, ou 

determinada pelo juiz. Se este for beneficiário da justiça gratuita, a 

responsabilidade passa ao Estado (AI, 19777/2009, DES.GUIOMAR 

TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL,)Desta forma, como não 

restou demonstrado que a perita nomeada não possui conhecimento 

técnico, não há que se falar em substituição.Posto isto, INDEFIRO o pedido 

de p.190/192.Cumpra-se integralmente a determinação de p.180/181, 

intimando a perita nomeada para apresentar sua proposta de 

honorários.Compra-se expedindo o necessário e com URGÊNCIA, 

processo incluso na Meta 02/2018 do CNJ.Cuiabá, 30 de julho de 

2018.Ana Paula da Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1076616 Nr: 58341-88.2015.811.0041

 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: EUGENIO MARIANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o perito nomeado nos autos designou perícia para o dia 

04/09/2018, às 08:45 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.: 954175 Nr: 2155-45.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UETER DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o perito nomeado nos autos designou perícia para o dia 

11/09/2018, às 09:30 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.: 849828 Nr: 52965-92.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANE MARIA DE ARRUDA FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCIO JULIO BENTO JUNIOR - 

OAB:15302-MT, LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO - OAB:2090/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELLE PAULO SÉRVIO DA 

SILVA - OAB:20.298-A, João Carlos de Lima Junior - OAB:142.452

 Desta forma, as decisões que possam afetar o patrimônio da empresa 

recuperando, inclusive, com prejuízo ao cumprimento do planto de 

recuperação, devem ser tomadas e executadas pelo Juízo Universal da 

Recuperação.Intime-se a exequente para apresentar o cálculo atualizado 

do seu crédito, com os acréscimos acima determinados, em cinco 

dias.Após, oficie-se ao Juízo da Recuperação e ao Administrador Judicial 

com cópia desta decisão, da sentença, certidão de trânsito em julgado e 

cálculo atualizado para as medidas pertinentes, inclusive 

constrição.Expedido o oficio, o processo deverá ficar suspenso até o 

depósito judicial do valor devido, devendo a secretaria lançar o código de 

suspensão no sistema Apolo.Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá, 30 de julho de 

2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 416108 Nr: 3993-96.2010.811.0041

 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: OPUS SISTEMA ELETRÔNICOS LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA DOS SANTOS AMORIM, HDI 

SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRITIANE DANADARA SIQUEIRA 

E SILVA - OAB:15.964, GRASIELA ELISIANE GANZER - OAB:9899

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE TAVARES - 

OAB:109367/RJ, DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - OAB:11660/MT, 

FERNANDA LÚCIA OLIVEIRA DE AMORIM - OAB:5.272/MT

 Processo n° 3993-96.2010.811.0041

Código: 416108

 Vistos e etc.

Diante os fatos certificados à p.576 e a devolução realizada pela parte 

adversa à p. 577/579, EXPEÇA-SE competente alvará judicial em favor da 

Dra. Fernanda Lucia, conforme já determinado na sentença de p. 572.

Desnecessário o decurso de prazo previsto no Provimento n°68/2018 – 

CNJ, eis que a sentença que deferiu o levantamento dos valores já 

transitou em julgado conforme certidão de p. 573.

Após, em nada sendo requerido, arquive-se com as cautelas de praxe.

Cumpra-se.

Cuiabá, 30 de julho de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1027260 Nr: 35509-61.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIEGO CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 
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GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Trata-se de cumprimento de sentença em que houve o pagamento da 

obrigação.

O exequente concordou com o valor depositado pelo executado e 

requereu o seu levantamento.

É relatório. Decido.

Passo a analisar este cumprimento de sentença conforme me permite o 

art. 4º c/c 12, VII do CPC.

 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.

 Expeça-se alvará em favor da exequente, como requerido.

 Após transitado em julgado, arquive-se.

 P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1135749 Nr: 25436-93.2016.811.0041

 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: SCP, MARCO JAMIR POQUIVIQUI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT, EVALDO CORSI JUNIOR - OAB:OAB/MT 17.676

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO. - OAB:8.506-A

 Certifico que o perito nomeado nos autos designou perícia para o dia 

04/09/2018, 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1083023 Nr: 2962-31.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA LUCIA PANIAGO GUEDES

 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:

 Trata-se de cumprimento de sentença em que houve o pagamento da 

obrigação.

A exequente não se opôs ao valor depositado pelo executado e requereu 

o seu levantamento.

É relatório. Decido.

Passo a analisar este cumprimento de sentença conforme me permite o 

art. 4º c/c 12, VII do CPC.

 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.

 Expeça-se alvará em favor da exequente, como requerido.

 Após transitado em julgado, arquive-se.

 P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 813193 Nr: 19673-19.2013.811.0041

 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: A C RAMIRES COMERCIO -ME, ANDRÉ COSTA RAMIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELECOMUNICAÇÕES DO PARANÁ S/A - 

TELEPAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IASNAIA POLLYANA GUSMAO 

SAMPAIO - OAB:7.601 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT, MIKAÉLE KLOPPEL SILVA - OAB:35961

 Vistos.

Ante o teor da certidão de p. 196 e 199, arquive-se, como determinado à 

p. 182.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1126158 Nr: 21385-39.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GF, JULIANA QUEIROZ FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO EXTRA - COMPANHIA 

BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGÉLICA ANAÍ ÂNGULO - 

OAB:OAB/MT 19028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Feliciano Lyra Moura - 

OAB:21714/PE

 Processo n°21385-39.2016.811.0041

Código: 1126158

Vistos e etc.

Colha-se parecer do representante do Ministério Publico.

Após, concluso para deliberação.

Cuiabá, 30 de julho de 2018.

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 122260 Nr: 10122-64.2003.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERGAMASCHI & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTE REBOOK LTDA, TOKIO MARINE 

SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAJUNIOR LIMA MARANHÃO - 

OAB:6356

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amilcar Cordeiro Teixeira 

Filho - OAB:21856, LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES. - 

OAB:22.233-A, TRAJANO BASTOS DE OLIVEIRA NETO FRIEDRICH - 

OAB:35463

 Processo n° 101222-64.2003.811.0041

Código: 122260

 Vistos e etc.

A fim de evitar eventuais alegações de nulidade por cerceamento de 

defesa, republique-se a decisão de p. 657 conforme requerido a p. 

693/694.

Cumpra-se.

Cuiabá, 30 de julho de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 864405 Nr: 5153-20.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO MORESCHI - 

OAB:11686/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON FEITOSA JUNIOR - 

OAB:8.656/MT

 Processo n° 5153-20.2014.811.0041

Código: 864405

 Vistos e etc.

Intime-se a exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifeste sobre a impugnação apresentada a p. 134/136.

Cumpra-se.

Cuiabá, 30 de julho de 2018.
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Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1158725 Nr: 35402-80.2016.811.0041

 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: VALTER MORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Certifico que o perito nomeado nos autos designou perícia para o dia 

25/09/2018, às 08:30 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.: 913702 Nr: 39318-93.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAYCK DOS SANTOS PONTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:9079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo improcedente 

com resolução de mérito esta ação de cobrança de seguro obrigatório 

proposta por RAYCK DOS SANTOS PONTES em face de ITAÚ SEGUROS 

S/A.Quanto aos honorários periciais, determino o pagamento no importe de 

20% em favor do perito, pelos trabalhos desenvolvidos, mediante 

expedição de certidão de crédito, tendo em vista a improcedência da ação. 

Expeça-se a certidão de crédito em favor do perito. Devolva o numerário 

depositado nos autos à Seguradora. Expeça-se o alvará.Custas e 

despesas processuais pelo autor, bem como ao pagamento dos 

honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos 

termos do art. 85, § 2º do CPC. No entanto, sendo o mesmo beneficiário da 

Justiça Gratuita, a exigibilidade do crédito ficará suspensa até a fluência 

do prazo de cinco anos, conforme dispõe o art. 98, § 3º do CPC.Após o 

trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na distribuição. P.I. 

Cumpra-se.Cuiabá, 30 de julho de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1143451 Nr: 28881-22.2016.811.0041

 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: PAULO SOARES DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SILVA - OAB:20.957/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8506-A

 Trata-se de cumprimento de sentença em que houve o pagamento da 

obrigação.

O exequente concordou com o valor depositado pelo executado e 

requereu o seu levantamento.

É relatório. Decido.

Passo a analisar este cumprimento de sentença conforme me permite o 

art. 4º c/c 12, VII do CPC.

 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.

 Expeça-se alvará em favor da exequente, como requerido.

 Após transitado em julgado, arquive-se.

 P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 919422 Nr: 43056-89.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO SALOMAO TEIXEIRA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A, 

MAPFRE VIDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME BRITO - 

OAB:9.982-MS, JOÃO RODRIGUES ARCE PEREIRA - OAB:12.045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVINO FERNANDES DO 

CARMO NETO - OAB:17639 MT, DANIELA CRISTINA VAZ PATINI. - 

OAB:11.660, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - OAB:15013-A/MT, 

RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Certifico que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de intimar as partes para se 

manifestarem sobre o laudo pericial juntado às fls. 249/266, no prazo de 

15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 924547 Nr: 46192-94.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CESAR ALVES GUIA DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A, 

MAPFRE VIDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLI SANCHEZ SALAZAR 

- OAB:15140, GUILHERME F. BRITO - OAB:OAB/MS 9982

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERNESTO BORGES NETO - 

OAB:6.651-A, GAYA LEHN SHNEIDER - OAB:10.766, JACÓ CARLOS 

SILVA COELHO - OAB:15013-A/MT

 Posto isto, reconheço a ocorrência da prescrição prevista no artigo 206, 

§ 1º, inciso II, alínea “a” do Código Civil, e julgo extinta com resolução de 

mérito a ação de indenização securitária proposta CESAR ALVES GUIA 

DO CARMO em desfavor de BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A E 

MAPFRE VIDA S/A, com fulcro no artigo 487, inciso II do CPC.Condeno o 

autor ao pagamento das custas processuais, bem como nos honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, art. 85, § 2º, CPC. 

No entanto, diante da Justiça gratuita, a exigibilidade do crédito ficará 

suspensa até a fluência do prazo de cinco anos, contados da sentença 

final, se até lá não houver alteração na situação de 

necessidade.Transitado em julgado, arquive-se com as baixas 

necessárias.P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 30 de julho de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 897231 Nr: 27734-29.2014.811.0041

 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: FLAVIO ANTÔNIO DAL BELLO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISMOBRAS IMP. EXP. E DISTRIBUIDORA DE 

MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075/MT, ROBERTO A. FACCHIN FILHO - OAB:13947-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEBORA RENATA LINS 

CATTONI - OAB:5169

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo procedentes os pedidos desta ação proposta por FLÁVIO ANTÔNIO 

DAL BELLO JUNIOR contra DISMOBRAS IMP. EXP. E DISTRIBUIDORA DE 

MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S/A e determino que a ré promova a 

RESTITUIÇÃO da quantia de R$ 289,00 (duzentos e oitenta e nove reais) 

ao autor, devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês e 

correção monetária pelo INPC, desde a data da citação (art. 405, 

CC).Diante da atitude ilícita praticada pela ré, CONDENO a mesma ao 

pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três 

mil reais), cujo valor deverá ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês 

e correção monetária pelo INPC a partir desta sentença (Súmula 362-STJ). 

Condeno a ré ao pagamento de custas e despesas processuais, assim 
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como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% (dez por 

cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, 

ambos do CPC.Após o trânsito em julgado, e decorrido o prazo de 30 

(trinta) dias úteis sem eventual pedido de cumprimento de sentença, 

arquive-se com baixa na distribuição.P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 30 de julho de 

2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 122260 Nr: 10122-64.2003.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERGAMASCHI & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTE REBOOK LTDA, TOKIO MARINE 

SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAJUNIOR LIMA MARANHÃO - 

OAB:6356

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amilcar Cordeiro Teixeira 

Filho - OAB:21856, LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES. - 

OAB:22.233-A, TRAJANO BASTOS DE OLIVEIRA NETO FRIEDRICH - 

OAB:35463

 Por deteminação da MM. Juíza de Direito, Ana Paula da Veiga Carlota 

Mirando, procedo a republicação da Decisão de fl. 657.

"Procedam-se as retificações pertinentes, eis que o presente feito 

trata-se, agora, de cumprimento de sentença.

Intime-se a devedora para pagar o valor indicado na exordial, no prazo de 

15 (quinze) dias, devendo ser consignado que a ausência do pagamento 

em tal interregno, importara na aplicação da multa e de honorários de 

advogado, indicados no artigo 523, § 1º, do CPC, sem prejuízo da 

expedição de mandado de penhora e avaliação.

Efetuado o pagamento parcial da obrigação perseguida, a multa e os 

honorários referenciados incidirão sobre o restante, consoante determina 

o parágrafo 2º, do art. 523, do CPC."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1095963 Nr: 8816-06.2016.811.0041

 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: ARIEL FABIANO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON FRANCISCO COLETA 

COUTINHO - OAB:9172-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o perito nomeado nos autos designou perícia para o dia 

11/09/2018, às 09:45 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.: 952079 Nr: 974-09.2015.811.0041

 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: LAERCIO GOMES AMADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Certifico que o perito nomeado nos autos designou perícia para o dia 

04/09/2018, às 10:30 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.: 1078094 Nr: 276-66.2016.811.0041

 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: LUIZ HENRIQUE ALVES RICHTER

 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:

 Certifico que o perito nomeado nos autos designou perícia para o dia 

04/09/2018, às 08:30 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.: 934464 Nr: 51691-59.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERNESTO DE OLIVEIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo improcedente 

com resolução de mérito esta ação de cobrança de seguro obrigatório 

proposta por ERNESTO DE OLIVEIRA LIMA em face de BRADESCO 

AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS.Quanto aos honorários periciais, 

determino o pagamento no importe de 20% em favor do perito, pelos 

trabalhos desenvolvidos, mediante expedição de certidão de crédito, tendo 

em vista a improcedência da ação. Expeça-se a certidão de crédito em 

favor do perito. Devolva o numerário depositado nos autos à Seguradora. 

Expeça-se o alvará.Custas e despesas processuais pelo autor, bem como 

ao pagamento dos honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o 

valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. No entanto, sendo o 

mesmo beneficiário da Justiça Gratuita, a exigibilidade do crédito ficará 

suspensa até a fluência do prazo de cinco anos, conforme dispõe o art. 

98, § 3º do CPC.Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na 

distribuição. P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 30 de julho de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1105733 Nr: 12855-46.2016.811.0041

 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: JOAO BATISTA DE SOUZA

 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: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Certifico que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de intimar as partes para se 

manifestarem sobre o laudo pericial juntado às fls. 82/86, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1047824 Nr: 45325-67.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS NEVES RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE PEDRO LUIZ BRAGA, MARIA DOS 

SANTOS PERES, MARIA SALETE KISCHEL, ESPÓLIO DE EURIPEDES 
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BALCENOR DE REZENDE, IMOBILIARIA PETRÓPOLIS LTDA, UMBERTO 

LUIZ PAGIOLLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRISIELY DAIANY MACHADO 

COSTA - OAB:13744/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 as 

certidões do oficial de justiça (fls. 91, 93 e 95), no prazo de 15(quinze) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1150458 Nr: 31917-72.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LILIAN FABIANA PEREIRA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LUIZA POUSO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILTON PROCOPIO CASAL 

BATISTA - OAB:5604

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIGUEL JUAREZ ROMEIRO 

ZAIM - OAB:4656/MT

 Processo n°31917-72.2016.811.0041

Código: 1150458

Vistos e etc.

Visando ao saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em 

atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC de 2015, ao Princípio da 

Não-surpresa e da Colaboração instruídos pela nova lei adjetiva, 

intimem-se as partes a:

a) Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 (quinze), 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de sorte a 

justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC);

b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC);

c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais 

porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou 

não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC).

Cumpra-se.

Cuiabá, 30 de julho de 2018.

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 344457 Nr: 14667-07.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUARÚ REPRESENTAÇOES LTDA - ME, HERBERT 

CARLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CBC - COMPANHIA BRASILEIRA DE 

CARTUCHOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO FERNANDES DA SILVA 

PERES - OAB:6668/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO DE PERBOYRE 

BONILHA - OAB:3.844/MT

 Processo n° 1340/2008

Código: 344457

 Vistos e etc.

Intime-se o exequente CBC – Companhia Brasileira para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, se manifeste sobre a impugnação apresentada a p. 

1214/1217.

Cumpra-se.

Cuiabá, 30 de julho de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 713384 Nr: 7900-45.2011.811.0041

 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: NANCY BARANHUK RABELLO DE MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU UNIBANCO S/A, ITAU UNIBANCO BANCO 

MULTIPLO - S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ABREU RABELLO DE 

MELLO - OAB:7966/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDGAR DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:13.604-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ROBERTO ABREU 

RABELLO DE MELLO, para devolução dos autos nº 

7900-45.2011.811.0041, Protocolo 713384, 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): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1110414 Nr: 14829-21.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO NICODEMOS GASPAROTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRODUCAMPO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

CEREAIS LTDA, NIVALDO SANCHES SANTIAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/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 comprovar a distribuição da 

carta precatória expedida nos presentes autos, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

 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:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos com a 

finalidade de proceder a intimação da parte autora para efetuar o 

pagamento de diligência para fins de expedição de mandado de penhora e 

avaliação, no prazo de 05 (cinco) dias. Esclareço que o recolhimento 

d e v e r á  s e r  r e a l i z a d o  a t r a v é s  d o  l i n k 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao .

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 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

 Em cumprimento ao despacho de fl. 161, encaminho intimação à 

peticionante JUÇARA MARIA DOMINGUES LOTUFO para comparecer em 

cartório e retirar a petição de fls. 134/160, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda
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 Cod. Proc.: 1072893 Nr: 56605-35.2015.811.0041

 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: JOSE LUIS MARQUES DE ARAUJO

 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:5.736/O/MT

 Certifico que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de intimar as partes para se 

manifestarem sobre o laudo pericial juntado às fls. 76/79, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1170196 Nr: 40252-80.2016.811.0041

 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: JOAO FILHO DE ALMEIDA PORTELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO ROBERTO NATAL JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - 

OAB:3076-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482,VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte autora para se manifestar sobre 

a correspondência Devolvida de fl.92, no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1046019 Nr: 44366-96.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RV EMPRESA DE COBRANÇAS LTDA - ME, LUIZA RIOS 

RICCI VOLPATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAIR PEREIRA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELISSA FRANÇA PRAEIRO 

VASCONCELOS DE MORAIS - OAB:13.582/MT, WAGNER 

VASCONCELOS DE MORAES - OAB:15.244-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482,VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte autora para se manifestar sobre 

a correspondência Devolvida de fl.105, no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 894441 Nr: 26182-29.2014.811.0041

 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: SONIA NEIRES PEREIRA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9.901, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:OAB/MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Certifico que o Recurso de Apelação apresentado pela parte requerente 

às fls.112/118 é tempestivo. Em assim sendo, nos termos da legislação 

vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho 

intimação à parte requerido para apresentar suas contrarrazões ao 

Recurso de Apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 70365 Nr: 6035-41.1998.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jatabairu Fracisco Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TV GAZETA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JATABAIRU FRANCISCO NUNES - 

OAB:4.903/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3.213/MT

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 482, VI da CNGC, 

impulsiono este feito e encaminho intimação à parte autora para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste sobre a impugnação apresentada 

a p. 412/416.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 940159 Nr: 54662-17.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOCIVELDO OLIVEIRA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 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.174/177, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 809712 Nr: 16198-55.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOUGLAS RODRIGUES BOASORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, 

FIAT AUTOMÓVEIS S/A, FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIZ BERNARDO DOS 

SANTOS - OAB:14871-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MT 16.846-A, RODRIGO LEITE DE BARROS 

ZANIN - OAB:12.129-A/MT

 Ante o exposto: a)DEFIRO a produção das provas testemunhal, pericial, 

documental, depoimento pessoal das partes, sob pena de 

confissão;b)Determino a distribuição do ônus da prova, conforme alhures 

mencionado;c)Oportunizo as partes apresentar em Juízo, para 

homologação, delimitação CONSENSUAL das questões de fato e de direito 

da lide, a qual se homologada, vincula os sujeitos processuais;d)Em face 

da perícia requerida, nomeio para realização da perícia, 

independentemente de compromisso, o perito JOSÉ DUARTE DE ARAÚJO, 

engenheiro mecânico, com endereço na Qd. 1, Casa 06, Residencial Bela 

Marina, Coxipó, Cuiabá- TM, CEP: 78015-000, Cel n. 8118-16/1461. 

Intimem-se as partes para, em 15 (quinze) dias, querendo, arguir 

impedimento ou suspeição, nomearem assistentes técnicos e 

apresentarem quesitos. Após, intime-se a empresa nomeada para 

apresentar proposta de honorários, no prazo de 5 (cinco) dias. 

Manifestem-se as partes sobre a proposta de honorários no prazo de 05 

(cinco) dias.e)Uma vez que a perícia foi solicitada pela ré FCA FIAT 

CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA, o ônus ficará ao seu encargo, 

nos termos do art. 95 do CPC.f)Designo audiência de instrução para o dia 

1º de outubro de 2018, às 14h, devendo o rol de testemunhas ser 

ofertado em até 15 (quinze) dias da intimação desta decisão;g)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;h)Por fim, proceda-se com a retificação no Sistema 

Apolo e na capa dos autos, fazendo constar FCA FIAT CHRYSLER 

AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 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
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 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

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito com a finalidade de intimar a parte requerida para que efetue o 

pagamento dos honorários periciais, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 462896 Nr: 31361-80.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO FIDENCIO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOWER ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, 

NELSON BARBIERO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILBER NORIO OHARA - 

OAB:8261

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELI CRISTINA OSHITANI - 

OAB:6.079/MT, ROGÉRIO CAPOROSSI SILVA - OAB:6.183

 Certifico que decorreu o prazo, sem manifestação pelo executado, para 

cumprimento da obrigação.

Assim, impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a 

intimação da parte autora para manifestar-se em prosseguimento, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 407347 Nr: 39389-56.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANUBIA FERNANDES ELLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9.237/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO S. JUNIOR - OAB:MT/12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482,VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte autora para se manifestar sobre 

a correspondência Devolvida de fl.118, no prazo de 15(quinze) dias.

6ª Vara Cível

Intimação

Intimação 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)

 

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 

mandado, devendo a emissão da guia ser feita através do site 

www.tjmt.jus.br. 31 de julho de 2018. Assinado Digitalmente ANALICE 

ROSOLEM SANTOS Gestor de Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 

52/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001478-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. Y. TOMINAGA LUSTOSA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FALCAO FERREIRA OAB - MT0011242A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Observo que este juízo determinou que a parte Requerente 

emendasse a inicial nos termos do despacho de ID 12266030, contudo, a 

Requerente compareceu no feito informando o falecimento de seu antigo 

patrono Dr. Eliel Alves de Sousa OAB/MT 7397 e, em razão disso, não 

pode cumprir o determinado, conforme se vê em ID 12524370 e ID 

12524530). Em assim sendo, defiro o pedido contido na petição de ID 

12524370, por consequência, restituo o prazo para a Requerente emendar 

a inicial, conforme determinado em ID 12266030. No mais, proceda a 

substituição do patrono da Requerente incluindo o advogado Dr. Marcelo 

Falcão Ferreira – OAB/MT 11242 junto ao PJE. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006854-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOUBHIA & CIA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHEL ERNESTO FLUMIAN OAB - SP213274 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVA DHELY ENTREPOSTO DE CARNES E CONGELADOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. De início, recebo a emenda a inicial contida em ID 12914069, 

bem como, seus documentos. Defiro a assistência judiciária gratuita, nos 

termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Cite-se a parte Executada 

para pagamento da dívida, no prazo de 03 (três) dias, nos termos do artigo 

829 do Código de Processo Civil. Deverá constar no mandado a 

possibilidade da parte Executada opor Embargos à Execução (artigo 914 e 

915 do Código de Processo Civil). Não se efetivando o pagamento, 

determino o cumprimento do mandado de penhora de bens e avaliação, 

intimando-se na mesma oportunidade a parte Executada (art. 829, §1º, do 

CPC). Não sendo encontrada a parte Executada, dever-se-á arrestar 

tantos bens quanto se façam necessários para garantia da execução, nos 

termos do artigo 830 do Código de Processo Civil. Fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (artigo 827 

do Código de Processo Civil), sendo reduzido pela metade em caso de 

pagamento no prazo do artigo 827, §1º, do Código de Processo Civil. O 

exequente deverá comprovar o recolhimento da diligência do Oficial de 

Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1002724-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CVL IMOVEIS LTDA - EPP (AUTOR)

RENATA ASSIS BARINI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ludmilla de Moura Bouret OAB - MT0008476A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELEIDILENE DE JESUS SANTANA (RÉU)

MAGNO JOSE DA SILVA (RÉU)

VANILSA FONSECA DA SILVA (RÉU)

JOSE XAVIER DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Recebo a petição de ID 13660932 como emenda a inicia, nos 

termos do artigo 329, I, do Código de Processo Civil, consequentemente, o 

feito passa a tramitar tão somente acerca do débito relativos ao contrato 

de locação e seus acessórios, objeto da lide. No mais, cumpra-se 

conforme a decisão proferida em ID 12712578, apenas consignando no 

mandado de citação o valor do débito consignado na petição de ID 

13660932. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007414-14.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADAMA BRASIL S/A (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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FERNANDO HACKMANN RODRIGUES OAB - RS0018660A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J.C MOREIRA AGRICOLA (DEPRECADO)

JACQUELINE CANDIDA MOREIRA (DEPRECADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1007414-14.2017.8.11.0015. 

DEPRECANTE: ADAMA BRASIL S/A DEPRECADO: J.C MOREIRA 

AGRICOLA, JACQUELINE CANDIDA MOREIRA Vistos etc. Determino que a 

parte interessada comprove o recolhimento das custas e taxas judiciárias 

para distribuição da presente e a diligência do Oficial de Justiça, no prazo 

de 05 (cinco) dias. Comprovado o pagamento, cumpra-se a deprecata, 

observando o endereço das Requeridas informado na petição de id n. 

11012167, e após, devolva-se à Comarca de origem. Decorrido o prazo de 

30 dias sem o cumprimento da determinação, com base na seção 7, art. 

393 da CNGC/MT, devolva-se à origem, no estado em que se encontra, 

observadas as providências pertinentes. Sirva a presente decisão como 

mandado. Cumpram-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1022556-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARCOBRAS COMERCIAL E INCORPORADORA LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN LUIS TEIXEIRA OAB - MT0004737A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO DE ANDRADE CARVALHO JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022556-43.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: ARCOBRAS COMERCIAL E INCORPORADORA LTDA. 

REQUERIDO: GERALDO DE ANDRADE CARVALHO JUNIOR Vistos etc. Em 

razão do certificado pelo Oficial de Justiça (id n. 14447056), defiro o 

pedido de id n. 14458977 para autorizar a citação do Requerido por hora 

certa, nos termos do artigo 252 e 253 do Código de Processo Civil. 

Realizada a citação com hora certa, determino que a Secretaria proceda 

conforme determina o artigo 254 do Código de Processo Civil. Saliento que 

o Oficial de Justiça deverá observar o disposto no artigo 212, §2º, do 

Código de Processo Civil, caso necessário. Determino que a parte 

interessada comprove o recolhimento das diligências do Oficial de Justiça, 

no prazo de 05 (cinco) dias. No mais, cumpra-se conforme a decisão de id 

n. 14348435. Sirva a presente decisão como mandado. Cumpra-se. 

Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1020621-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VLADENIR CELLONI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEFERSON FERREIRA NUNES OAB - MT23861/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020621-65.2018.8.11.0041. AUTOR: 

VLADENIR CELLONI RÉU: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO 

CERRADO Vistos etc. Observa-se que o Código de Processo Civil/2015 

estabeleceu em seu artigo 292, inciso V, que o pedido de indenização, 

seja por danos materiais ou morais, deve vir identificado com o valor 

pretendido pelo requerente, não podendo a parte requerer a fixação do 

quantum indenizatório ao livre arbítrio do Juiz. Em assim sendo, determino 

que o Requerente emende a inicial, em 15 (quinze) dias, indicando o valor 

pretendido a título de danos morais e materiais, sob pena de indeferimento 

da inicial. Por consequência, no mesmo prazo, deverá o Requerente 

retificar o valor dado à causa, com base na indenização pretendida e 

demais ganhos almejados com a ação. Transcorrido o prazo, certifique o 

necessário e venham os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1281656 Nr: 2305-21.2018.811.0041

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRGIO ADIB HAGE, HERCILIA DE BARROS MACIEL 

HAGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELYDA SILVA SOUZA, ANTONIO DE PAULA 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE DE BARROS 

MACIEL EL HAGE - OAB:5703-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos, com a 

finalidade de intimar o(s) advogado(s) da Parte Autora, para no prazo de 

05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da Certidão do Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1092773 Nr: 7398-33.2016.811.0041

 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: DIONIZIO RODRIGUES DA MATA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 

(CLARO TV)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os com a finalidade de intimar a parte Autora para manifestar 

acerca do cumprimento voluntário da sentença, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Em nada sendo manifestado os autos serão remetidos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1047805 Nr: 45314-38.2015.811.0041

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->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: CARINE AGLÁE DA SILVA, CARLOS CESAR DA SILVA, 

ANIZIO MONTEIRO NETO, ANIZIO MONTEIRO NETO, EDPGM, VIVIANE DE 

PEREIRA GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGENOR DIEGO DA CRUZ BINO - 

OAB:13.950/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o autor, por intermédio de seu patrono, 

para retirar a certidão de nascimento do requerente Anizio Leonhardt 

Monteiro Neto, no prazo de 05 (cinco) dias. Decorrido o prazo o feito será 

remetido ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 867153 Nr: 7300-19.2014.811.0041

 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: MÁRIO PAULO SERAFIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Face a interposição de Recurso pela parte requerida, em conformidade 

aos termos do § 1º do art. 1.010 do CPC e do Provimento nº 56/2007 – 

CGJ, procedo a intimação do advogado da parte autora para, querendo, 

apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo de 15 
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(quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1041738 Nr: 42422-59.2015.811.0041

 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: GECONT ASSESSORIA CONTABIL LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO AVICOLA AGROINDUSTRIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DUTRA VARGAS - 

OAB:30.802-A/GO, MARCUS VINICIUS MARQUES CARDOSO - 

OAB:18625

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAMILLY LAURA FERREIRA 

DO CARMO COSTA - OAB:24034/O, LASTHENIA DE FREITAS VARÃO - 

OAB:4.695/MT, MAYCON LUCAS JACINTO TORRES - OAB:17652/MT, 

SIMONE GADELHA LEMPP SAQUETTI - OAB:11.350

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR a parte requerida, para manifestar 

sobre os documentos da Receita Federal, no prazo de 15 (quinze) dias.

Bruno Rodrigues Fermino

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 339003 Nr: 9586-77.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELEVISÃO CENTRO AMÉRICA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LH DA SILVA NEVES E CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FERNANDO MANCINI - 

OAB:1.581-MT, ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - OAB:2915/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos intimando o patrono do autor para dar prosseguimento 

no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Luciene M. de Brito

 Estagiária de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 780759 Nr: 34327-45.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PERFILADOS MULTIAÇO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

E.P.P.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPLAK COMUNICAÇÃO VISUAL ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos intimando o patrono do autor para dar prosseguimento 

no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Luciene M. de Brito

 Estagiária de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 943086 Nr: 56380-49.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RÁDIO FM MORENA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RESTAURANTE E LANCHONETE DUCAJU 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA SILVA CAMARGO - 

OAB:OAB/MT 18.290

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos intimando o patrono do autor para dar prosseguimento 

no feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

Luciene M. de Brito

Estagiária de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 390620 Nr: 25897-12.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASPEN DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAPITO AUTO POSTO VÁRZEA GRANDE 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CESAR TAVELLA 

NAVEGA - OAB:259.251/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSY ANNE MENEZES 

GONÇALVES DE SOUZA - OAB:10070/MT, OTTO MEDEIROS DE 

AZEVEDO JÚNIOR - OAB:7683/MT

 Certifico que, com o decurso de prazo recursal da presente, sem 

nenhuma manifestação das partes, impulsiono os autos com a finalidade 

de intimar a parte exequente para promover o efetivo andamento do feito, 

no sentido de indicar bens à penhora em nome da executada, no prazo de 

05 (cinco) dias conforme decisão de fls. 208.

 Luciene M. de Brito

 Estagiária de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 929261 Nr: 48868-15.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTES RODOVIÁRIOS VALE DO PIQUIRI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEVAIR APARECIDO ZANOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO LOCATELLI - 

OAB:37816, SALOLI PAZ GALBIATI - OAB:17.308/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o autor, por intermédio de seu patrono, 

para manifestar sobre as respostas dos ofícios expedidos, no prazo de 

05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 725280 Nr: 20998-97.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUÁRIA GRENDENE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANTONIO PREZA ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON LOBO MENDES FILHO 

- OAB:10791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR PREZA DE 

ARRUDA - OAB:10547

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos intimando o patrono do autor para dar prosseguimento 

no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Luciene M. de Brito

 Estagiária de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 240050 Nr: 8746-38.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGUILERA AUTO PEÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA DE TRANSPORTES RIO MANSO 

LTDA., GRANCARGO TRANSPORTES LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA ROSAN DIAS 

FIGUEIREDO ZAMA TAQUES - OAB:6.366, JORGE AURELIO ZAMAR 

TAQUES - OAB:4700, MARIA ANTONIETA SILVEIRA CASTOR - 

OAB:6.366/MT, PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - OAB:4.659/MT, 

PEDRO JORGE ZAMAR TAQUES - OAB:17.467, RODRIGO LEITE DA 

COSTA - OAB:20362/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, Impulsiono os autos para 

intimar a parte Autora para requerer as providências que reputar 

necessárias, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Bruno Rodrigues Fermino

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 154664 Nr: 8330-41.2004.811.0041
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENTEC - CONSTRUÇÕES CMS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON LIMA FAGUNDES - 

OAB:5994/MT, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILSON LIMA FAGUNDES - 

OAB:5994/MT, MAURO BASTIAN FAGUNDES - OAB:8907/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o autor, por intermédio de seu patrono, 

para dar prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que lhe é de direito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1035752 Nr: 39477-02.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GYSELE MALHEIROS PAES DE BARROS GOUVEIA, 

JOAO LUIZ PAES DE BARROS GOUVEIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA RUTE PAES DE BARROS 

MULLER - OAB:14.127/OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: COUTINHO E POLISEL 

ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB:355/MT, JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9172/B, JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:OAB/MT 6197, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT, 

JOSE EDUARDO POLISEL GONÇALVES - OAB:12.009/MT

 Certifico que o executado foi intimado, através de seu patrono, para 

efetuar o pagamento em 15 (quinze) dias, transcorrendo o prazo sem 

manifestação, razão que em cumprimento a legislação vigente e 

provimento 56/2007-CGJ, IMPULSIONO os autos para INTIMAR a parte 

Exequente a requerer as providências que reputar necessárias, no prazo 

legal.

Clara Cristina da Silva Alves.

Estagiária de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 883989 Nr: 19205-21.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO GUIA SOARES DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS 

CORREIOS E TELÉGRAFOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR ANTÔNIO DAMIN - 

OAB:8.111/MT, RONALDO COELHO DAMIN - OAB:10.781/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER ROBERTO PIRES DE 

FREITAS - OAB:3889/MT, EDÉSIO GOMES CORDEIRO - OAB:4592, 

EMMANUEL R. A. VILANOVA - OAB:21237 DF, LUIS SOBREIRA 

SOARES - OAB:9078, MÁRCIO OLIVEIRA BRANDÃO - OAB:16830, 

ROBERTA VIEIRA BORGES - OAB:8633/MT

 Certifico que a parte executada foi intimada, através do seu patrono, para 

efetuar o pagamento da obrigação em 15 (quinze) dias, transcorrendo o 

prazo sem manifestação, razão que em cumprimento a legislação vigente 

e provimento 56/2007-CGJ, IMPULSIONO os autos para INTIMAR a parte 

Exequente a requerer as providências que reputar necessárias, no prazo 

legal.

Clara Cristina da Silva Alves.

Estagiária de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 793591 Nr: 47723-89.2012.811.0041

 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: MARCIO GLEY DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS SPE S/A, GOLDFARB INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES 

S/A, AVANCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A, PDG REALTY S/A 

EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DINIZ DOS SANTOS 

FILHO - OAB:14.083 / MT, Marcio Gley da Silva - OAB:13803/MT, 

PAULO DE BRITO CANDIDO - OAB:2.802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FERNANDO SIQUEIRA 

CASTRO - OAB:15.104-A/MT, GISELLE PAULO SERVIO DA SILVA - 

OAB:20.298-A, João Carlos de Lima - OAB:142.452, JOÃO CARLOS 

DE LIMA JUNIOR - OAB:OAB/SP 142.452, JOSÉ EDUARDO FONTES 

MAYA FERREIRA - OAB:100.618, MARIA ESTTELA SILVA GUIMARÃES 

- OAB:139.141/RJ

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos intimando o patrono do autor para dar prosseguimento 

no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Luciene M. de Brito

Estagiária de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 446668 Nr: 20928-17.2010.811.0041

 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: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO BELLUF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDETE RIBEIRO DE LIMA - 

OAB:12040/MT, DIEGO FERNANDO DE OLIVEIRA - OAB:13.597/MT, 

FLAVIANA LETICIA RAMOS MOREIRA - OAB:12.891/MT, MAURO 

PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT /3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a parte Autora foi devidamente intimada, deixando decorrer 

o prazo sem manifestação.

 Bruno Rodrigues Fermino

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 446668 Nr: 20928-17.2010.811.0041

 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: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO BELLUF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDETE RIBEIRO DE LIMA - 

OAB:12040/MT, DIEGO FERNANDO DE OLIVEIRA - OAB:13.597/MT, 

FLAVIANA LETICIA RAMOS MOREIRA - OAB:12.891/MT, MAURO 

PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT /3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, Impulsiono os autos para 

intimar a parte Autora para requerer as providências que reputar 

necessárias, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Bruno Rodrigues Fermino

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1015773 Nr: 30027-35.2015.811.0041

 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: GERASIMO FERREIRA COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENOTEL - HOTELS E RESORTS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUDSON GOMES DA SILVA 

BASTOS - OAB:8857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REBEKA MARIA BRAGA 

CAMPOS - OAB:27.973/PE

 Certifico que a advogada atual do requerido não foi intimada do despacho 

de fls. 207, disponibilizado no DJE nº 10213 de 08/03/2018 e publicado no 

dia 09/03/2018, que designou a audiência de instrução para o dia 

13/08/2018, às 14horas, assim procedo sua intimação nesta data para as 

providências conforme determinado no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 951499 Nr: 670-10.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIG AÇO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VETOR CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS BIGNARDI - 

OAB:OAB/MT 12.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que até a presente data não houve resposta dos ofícios de fls. 

114 e 115 encaminhados à GVT e OI, assim, em cumprimento aos termos 

da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, impulsiono os 

autos para intimar o autor, por intermédio de seu patrono, para manifestar, 

no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que lhe é de direito, sob pena 

de extinção, visto que o feito se encontra paralisado há quase um ano.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1132611 Nr: 24126-52.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIVALDO RAIMUNDO AFONSO

 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 CORRÊA - 

OAB:8184-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos intimando o patrono do autor para dar prosseguimento 

no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção

Luciene M. de Brito

 Estagiária de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1101131 Nr: 10994-25.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAVI SILVA DE ALMEIDA, TANIA DA SILVA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORNAL CENTRO OESTE POPULAR, MAX 

FEITOSA MILAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIKA PATRICIA GABILAN 

SANCHES - OAB:10.756/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:15.401/MT

 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.: 848228 Nr: 51599-18.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PHELLIPE CAMPELO DOS REIS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAYANE LEDNA ALMEIDA DE 

OLIVEIRA - OAB:19.164, RODRIGO BRANDÃO CORREA - OAB: 

16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Em cumprimento a determinação de fls. 124, impulsiono os autos para 

INTIMAR a parte autora, para querendo, retirar os documentos que 

instruíram a inicial, no prazo de 05 (cinco) dias. Não havendo 

manifestação no prazo, os autos serão remetidos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 358367 Nr: 28743-36.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO OVELAR, LIVIA COMAR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO AQUINO REIS DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÍVIA COMAR DA SILVA - 

OAB:7.650-B/MT, PEDRO OVELAR - OAB:6270/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERONIDES DIAS DA LUZ - 

OAB:4490

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o autor, por intermédio de seu patrono, 

para dar prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 753671 Nr: 5597-24.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRAMARCA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS SOMA 

CHEVROLET

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KATIUSCIA CANHETE DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO AMÉRICO ORTIGARA 

- OAB:OAB/MT 9552

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o mandado de fls. 58 não foi localizado na Central de 

mandados e nem na secretaria, porém a Oficial de Justiça cumpriu o 

mandado e certificou no Apolo, dia 22/06/2016, que procedeu a citação da 

executada. Certifico também que não houve manifestação da executada, 

assim procedo a intimação do patrono do autor para requerer o que lhe é 

de direito no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 883450 Nr: 18879-61.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALVA BENEDITA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁTIMA APARECIDA SOUZA 

BARBOSA ROSA - OAB:15395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10133/MT, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7.627-A

 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.: 250627 Nr: 17539-63.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELIR ONETTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON DE BARROS FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILA DE CASTILHO VARJÃO - 

OAB:MT - 9972, PAULO CLÉCIO FERLIN - OAB:12564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO HENRIQUE GAIVA 

MUZZI - OAB:8337, RENATA FERRARI BORGES LEAL - OAB:15628

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos intimando o patrono do autor para dar prosseguimento 

no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Luciene M. de Brito

 Estagiária de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1046874 Nr: 44810-32.2015.811.0041

 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: GERALDO JUNIOR ROTESKI
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO DE ABREU LEITE GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO SARTORI DOS 

SANTOS - OAB:17714/MT, WALLISON KENEDI DE LIMA - OAB:16704

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o requerido foi citado por carta, transcorrendo o prazo para 

resposta sem qualquer manifestação, assim promovo o andamento do 

feito de acordo com os termos da Legislação vigente e do Provimento nº 

56/2007 – CGJ, para INTIMAR o advogado da parte autora para requerer o 

que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 11924 Nr: 10418-91.2000.811.0041

 AÇÃO: Processo de Execução Trabalhista->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LYNCK BELT RODISIOS RODANTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO CARLOS ARGUELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX TOCANTINS MATOS - 

OAB:5483/MT, KLEBER TOCANTINS MATOS - OAB:4982/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANE PAES DE BARROS 

ARGUELLO - OAB:11042-B, TULIO FERNANDO FANAIA TEIXEIRA - 

OAB:2455/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos intimando o patrono do autor para dar prosseguimento 

no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Luciene M. de Brito

 Estagiária de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 806649 Nr: 13133-52.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON BELONE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUDSON GOMES DA SILVA 

BASTOS - OAB:8857/MT, RENATO GOMES NERY - OAB:2051/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY 

- OAB:6.735/MT

 Certifico que o requerido foi intimado por carta, transcorrendo o prazo 

para resposta sem qualquer manifestação, assim promovo o andamento 

do feito de acordo com os termos da Legislação vigente e do Provimento 

nº 56/2007 – CGJ, para INTIMAR o advogado da parte autora para 

requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1069859 Nr: 55330-51.2015.811.0041

 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: ALEXANDRE DA SILVA ARRUDA

 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

 Certifico que decorreu o prazo de suspensão do feito, assim em 

cumprimento aos termos da Legislação Vigente e do Provimento 56/2007 - 

CGJ, impulsiono os autos para intimar o autor, através de seu advogado, 

para requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias sob pena de 

extinção do processo.

Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 71552 Nr: 7153-03.2008.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISABETHE ABREU PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLÍMPIO GABRIEL, Elony Carmem Gabriel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONÍCIO DOS REIS SALES - 

OAB:5.896

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ERNESTO PAES DE 

BARROS - OAB:4867/MT

 Certifico que decorreu o prazo de suspensão do feito, assim em 

cumprimento aos termos da Legislação Vigente e do Provimento 56/2007 - 

CGJ, impulsiono os autos para intimar o autor, através de seu advogado, 

para requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias sob pena de 

extinção do processo.

Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 726948 Nr: 22785-64.2011.811.0041

 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: MAXVINIL NORDESTE TINTAS E VERNIZES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSAYO FARMA COMÉRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOMERO MARCHEZAN AUZANI - 

OAB:6.624, WILLIAM KHALIL - OAB:6.487/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo do edital de citação sem manifestação, 

assim, nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - 

CGJ, promovo a INTIMAÇÃO do autor, na pessoa de seu advogado, para 

manifestação no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 819765 Nr: 26039-74.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS SAMPAIO DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAIR MOREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVIDES ATAÍDIO GONÇALVES - 

OAB:13.440-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico que o decorreu o prazo do edital de intimação sem manifestação, 

assim, nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - 

CGJ, promovo a INTIMAÇÃO do autor, na pessoa de seu advogado, para 

manifestação no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 378197 Nr: 14354-12.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMEL MATERIAIS ELETRICOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BECCON ENGENHARIA DE CONSTRUÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL M. VARGAS DE LIMA - 

OAB:44.684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo de suspensão do feito, assim em 

cumprimento aos termos da Legislação Vigente e do Provimento 56/2007 - 

CGJ, impulsiono os autos para intimar o autor, através de seu advogado, 

para requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias sob pena de 

extinção do processo.

Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 871623 Nr: 10773-13.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRACELIA TEREZINHA PAIM DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SALATIEL DE LIRA MATTOS - 

OAB:12.893/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT, ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:13242-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos intimando o patrono do autor para dar prosseguimento 

no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Luciene M. de Brito

 Estagiária de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 911473 Nr: 37826-66.2014.811.0041

 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: DAMIÃO PEREIRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECON S.A E TELEMAT CELULAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDVALDO JOSÉ DOS SANTOS - 

OAB:12.175

 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

 Certifico que decorreu o prazo de suspensão do feito, assim em 

cumprimento aos termos da Legislação Vigente e do Provimento 56/2007 - 

CGJ, impulsiono os autos para intimar o autor, através de seu advogado, 

para requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias sob pena de 

extinção do processo.

Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 828690 Nr: 34538-47.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES SATÉLITE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): TRANSPORTES SATÉLITE LTDA, CNPJ: 

83029140000209, Inscrição Estadual: 13.158.051-0. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: para que efetue o pagamento da obrigação no valor de R$ 

27.626,51 (Vinte e sete mil, seiscentos e vinte e seis reais, e cinquenta e 

um centavos), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena penhora de 

quantos bens forem necessários para cumprimento da obrigação (art. 

523, §3º, Código de Processo Civil).

Despacho/Decisão: Vistos etc.Recebo o Cumprimento de Sentença de fls. 

101/104, anote junto à autuação e capa dos autos.Intime-se a parte 

Executada via edital (art. 513, §2º, inciso IV, Código de Processo Civil) 

para que efetue o pagamento da obrigação no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena penhora de quantos bens forem necessários para cumprimento 

da obrigação (art. 523, §3º, Código de Processo Civil).Transcorrido o 

prazo acima fixado e não havendo pagamento, arbitro multa e honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento), cada, nos termos do artigo 523, 

§1º, do Código de Processo Civil, iniciando de imediato o prazo de 15 

(quinze) dias para a parte executada apresentar impugnação nos próprios 

autos.Inexistindo manifestação da parte Executada, intime-se a parte 

Exequente para que indique bens à penhora.Independente do acima 

disposto, remetam-se os autos à Defensoria Pública para que requeira o 

que de direito em relação aos honorários sucumbenciais fixados na 

sentença.Cumpra-se. Intime-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Luciene Messias, digitei.

Cuiabá, 23 de maio de 2018

Analice Rosalen Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015992-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO MATOS DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1015992-48.2018.8.11.0041. AUTOR: 

ALESSANDRO MATOS DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita 

pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo 

audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 26 

de outubro de 2018, às 08:15 horas, a ser realizada na sala 08 na Central 

de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e 

intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório 

à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). A parte 

Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, 

§3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão estar 

acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código 

de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019095-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOCIMAR PEDROSO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1019095-63.2018.8.11.0041. AUTOR: 

JOCIMAR PEDROSO DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita 

pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo 

audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 26 

de outubro de 2018, às 08:30 horas, a ser realizada na sala 08 na Central 

de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e 

intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório 

à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). A parte 

Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, 

§3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão estar 

acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código 

de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019107-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEDISON CARLOS BERNARDINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1019107-77.2018.8.11.0041. AUTOR: 

CLEDISON CARLOS BERNARDINO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita 

pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo 

audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 26 
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de outubro de 2018, às 08:45 horas, a ser realizada na sala 08 na Central 

de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e 

intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório 

à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). A parte 

Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, 

§3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão estar 

acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código 

de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1023190-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIEIRA & VARELA CONSULTORIA TECNICA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBEZIO DE MELO FARIAS DA SILVA OAB - PE09357 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SME SOCIEDADE DE MONTAGENS E ENGENHARIA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Determino que a parte interessada comprove o recolhimento da 

diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias. Comprovado o 

pagamento, cumpra-se a deprecata e após, devolva-se à Comarca de 

origem. Ocorrendo algumas das situações previstas no artigo 393 da 

CNGC/MT, intimadas previamente as partes e não havendo qualquer 

manifestação no prazo legal, devolva-se à origem, no estado em que se 

encontra, observadas as providências pertinentes. Sirva a presente 

decisão como mandado. Cumpram-se. Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021415-57.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PETROZARA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO MONTENEGRO DE ALMEIDA FILHO OAB - CE16744 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

USINAS ITAMARATI S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA AZAMBUJA OAB - MT0019536A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1021415-57.2016.8.11.0041. AUTOR: 

PETROZARA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA RÉU: USINAS 

ITAMARATI S/A Vistos etc. Sendo facultado às partes desistirem do 

Recurso em qualquer fase processual (art. 998 do Código de Processo 

Civil), que produz efeito desde logo, HOMOLOGO a desistência do recurso 

(id n. 14456495), transitando em julgado a sentença. Defiro a expedição 

de ofício ao Cartório competente, conforme requerido no item “d” da 

petição supracitada. Após, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1008265-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANE SANTANA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADI PEDROSA DE ALMEIDA OAB - MT0007951A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEANDERSON EZEQUIEL DE FIGUEIREDO SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Observa-se que a sentença executada foi proferida pelo Juízo 

da 11ª Vara Cível desta Comarca, conforme documento id n. 12469231. 

Logo, em observância ao que estabelece o artigo 516, inciso II, do Código 

de Processo Civil, DECLARO este Juízo incompetente para processar e 

julgar o presente feito, devendo o mesmo ser remetido para o supracitado 

Juízo. Com o decurso de prazo recursal, remetam-se os autos ao Juízo 

competente, com as baixas e anotações necessárias junto à autuação. 

Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004284-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AURIVALDO MELIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO SARTORI DOS SANTOS OAB - MT0017714A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO VIANA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TARCIZIO CARLOS SIQUEIRA DE CAMARGO OAB - SP27235-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1004284-35.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

AURIVALDO MELIM EXECUTADO: PAULO ROBERTO VIANA Vistos etc. 

Observa-se que o Executado compareceu aos autos (id n. 11982238), 

tratando a petição como Embargos à Execução, mas se limitou a ofertar 

bem imóvel a penhora, sem qualquer impugnação aos termos da ação 

executiva. Além disso, ofertou a suposta defesa nos próprios autos, 

contrariando a regra disposta no artigo 914, §1º, do Código de Processo 

Civil. Dessa forma, desnecessária a distribuição da referida petição como 

Embargos à Execução, razão pela qual recebo-a como simples petição de 

indicação de bem à penhora. Ocorre que, embora o argumentado na 

referida petição pelo Executado, o Exequente recusou o bem (id n. 

12176718). Como se sabe, “O credor tem o direito de recusar um bem 

indicado pelo devedor à penhora, pelo fato de considerá-lo de difícil 

comercialização e desde que fundamente de forma conveniente a sua 

recusa” (TJ-MG 102200600215020011 MG 1.0220.06.002150-2/001(1), 

Relator: PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 24/07/2007, Data de 

Publicação: 02/08/2007), como na espécie. Em assim sendo, acolho a 

recusa do bem indicado à penhora, ainda mais quando não houve 

observância à regra preferencial estabelecida no artigo 835 do Código de 

Processo Civil. Considerando que não houve o pagamento da obrigação, 

determino que a parte Exequente apresente memória de cálculo atualizada 

e discriminada do saldo exequendo, para fins de apreciação dos pedidos 

constantes no petitório de id n. 11797430. Cumpra-se. Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016415-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA RITA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016415-08.2018.8.11.0041. AUTOR: ANA 

RITA DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos etc. Ana Rita de Oliveira ajuizou a presente Ação de 

Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência em face de Porto 

Seguro Cia de Seguros, ambos qualificados nos autos. A Requerente 

pretende, em sede de tutela de urgência, que a Requerida seja compelida 

a receber seu requerimento administrativo para recebimento do seguro 

obrigatório DPVAT. A inicial veio acompanhada de vasta documentação. 

Relatado o necessário. Decido. A tutela de urgência, como no caso 

presente, poderá ser concedida, liminarmente, quando evidenciado a 

probabilidade do direito e o perigo de dano, ou risco ao resultado útil do 

processo, conforme preconiza o artigo 300, e seus parágrafos, do Código 

de Processo Civil. Observo que a probabilidade do direito resta 

caracterizada pelos documentos que acompanham a inicial, haja vista que 

demonstram, ao menos neste momento processual, que a Requerida está 

se negando em receber o requerimento administrativo para recebimento do 

seguro obrigatório DPVAT. Como se sabe, o Supremo Tribunal Federal, 

com o julgamento do Recurso Extraordinário n. 631.240, pacificou 

entendimento de que o prévio requerimento administrativo é condição para 

acesso ao Judiciário. Do mesmo modo, resta em evidência a urgência do 

pedido, consistente na impossibilidade da Requerente ajuizar a ação 
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visando o recebimento do seguro obrigatório. Desta forma, nesta fase de 

cognição sumária, por entender que estão presentes os requisitos 

exigidos em lei (artigo 300 do Código de Processo Civil), a concessão da 

tutela de urgência reivindicada é medida adequada ao caso presente. 

Diante do exposto, defiro a tutela de urgência reivindicada, para 

determinar que a Requerida receba o requerimento administrativo da parte 

Requerente, no prazo de 05 (cinco) dias. Em caso de descumprimento, 

fixo multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite máximo de 20 

(vinte) dias. Defiro à parte Requerente os benefícios da 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 13 de novembro de 2018, às 09:00 horas, a ser realizada na sala 01 

da Central de Conciliação instalada neste Fórum. Cite-se a parte 

Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência. 

Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que a ausência 

injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 

334, §8º, CPC). A parte Requerente será intimada na pessoa de seu 

advogado, via DJE (art. 334, §3º, CPC). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

CPC). Cumpra-se. Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015567-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANTANA MARQUES DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1015567-21.2018.8.11.0041. AUTOR: 

SANTANA MARQUES DE CAMPOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Santana Marques de Campos ajuizou a 

presente Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência 

em face de Porto Seguro Cia de Seguros, ambos qualificados nos autos. A 

Requerente pretende, em sede de tutela de urgência, que a Requerida seja 

compelida a receber seu requerimento administrativo para recebimento do 

seguro obrigatório DPVAT. A inicial veio acompanhada de vasta 

documentação. Relatado o necessário. Decido. Recebo a emenda à inicial, 

pois tempestiva. A tutela de urgência, como no caso presente, poderá ser 

concedida, liminarmente, quando evidenciado a probabilidade do direito e o 

perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo, conforme 

preconiza o artigo 300, e seus parágrafos, do Código de Processo Civil. 

Observo que a probabilidade do direito resta caracterizada pelos 

documentos que acompanham a inicial, haja vista que demonstram, ao 

menos neste momento processual, que a Requerida está se negando em 

receber o requerimento administrativo para recebimento do seguro 

obrigatório DPVAT. Como se sabe, o Supremo Tribunal Federal, com o 

julgamento do Recurso Extraordinário n. 631.240, pacificou entendimento 

de que o prévio requerimento administrativo é condição para acesso ao 

Judiciário. Do mesmo modo, resta em evidência a urgência do pedido, 

consistente na impossibilidade da Requerente ajuizar a ação visando o 

recebimento do seguro obrigatório. Desta forma, nesta fase de cognição 

sumária, por entender que estão presentes os requisitos exigidos em lei 

(artigo 300 do Código de Processo Civil), a concessão da tutela de 

urgência reivindicada é medida adequada ao caso presente. Diante do 

exposto, defiro a tutela de urgência reivindicada, para determinar que a 

Requerida receba o requerimento administrativo da parte Requerente, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Em caso de descumprimento, fixo multa diária de 

R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite máximo de 20 (vinte) dias. Defiro 

à parte Requerente os benefícios da 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 13 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, CPC). A 

parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 

334, §3º, CPC). As partes em audiência deverão estar acompanhadas de 

advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do CPC). Cumpra-se. 

Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016471-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR FERREIRA CABRAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016471-41.2018.8.11.0041. AUTOR: 

OSMAR FERREIRA CABRAL RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Osmar Ferreira Cabral ajuizou a presente 

Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência em face de 

Porto Seguro Cia de Seguros, ambos qualificados nos autos. O 

Requerente pretende, em sede de tutela de urgência, que a Requerida seja 

compelida a receber seu requerimento administrativo para recebimento do 

seguro obrigatório DPVAT. A inicial veio acompanhada de vasta 

documentação. Relatado o necessário. Decido. Recebo a emenda à inicial, 

pois tempestiva. A tutela de urgência, como no caso presente, poderá ser 

concedida, liminarmente, quando evidenciado a probabilidade do direito e o 

perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo, conforme 

preconiza o artigo 300, e seus parágrafos, do Código de Processo Civil. 

Observo que a probabilidade do direito resta caracterizada pelos 

documentos que acompanham a inicial, haja vista que demonstram, ao 

menos neste momento processual, que a Requerida está se negando em 

receber o requerimento administrativo do Requerente para recebimento do 

seguro obrigatório DPVAT. Como se sabe, o Supremo Tribunal Federal, 

com o julgamento do Recurso Extraordinário n. 631.240, pacificou 

entendimento de que o prévio requerimento administrativo é condição para 

acesso ao Judiciário. Do mesmo modo, resta em evidência a urgência do 

pedido, consistente na impossibilidade do Requerente ajuizar a ação 

visando o recebimento do seguro obrigatório. Desta forma, nesta fase de 

cognição sumária, por entender que estão presentes os requisitos 

exigidos em lei (artigo 300 do Código de Processo Civil), a concessão da 

tutela de urgência reivindicada é medida adequada ao caso presente. 

Diante do exposto, defiro a tutela de urgência reivindicada, para 

determinar que a Requerida receba o requerimento administrativo da parte 

Requerente, no prazo de 05 (cinco) dias. Em caso de descumprimento, 

fixo multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite máximo de 20 

(vinte) dias. Defiro à parte Requerente os benefícios da 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 13 de novembro de 2018, às 10:00 horas, a ser realizada na sala 01 

da Central de Conciliação instalada neste Fórum. Cite-se a parte 

Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência. 

Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que a ausência 

injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 

334, §8º, CPC). A parte Requerente será intimada na pessoa de seu 

advogado, via DJE (art. 334, §3º, CPC). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

CPC). Cumpra-se. Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1003420-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE PEREIRA CARDOSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLA EBERT VARGAS OAB - MT20010/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME AUGUSTO FACCENDA GUIMARAES SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1003420-60.2018.8.11.0041. AUTOR: GISELE 

PEREIRA CARDOSO RÉU: GUILHERME AUGUSTO FACCENDA GUIMARAES 

SANTOS Vistos etc. Em razão do noticiado pelo Oficial de Justiça (id n. 

14276246), defiro o despejo forçado do Requerido, com auxílio de reforço 
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policial e ordem de arrombamento, conforme pretende a Requerente (id n. 

14309376) e autoriza o artigo 65 da Lei n. 8.245/1991. Nomeio a 

Requerente como fiel depositário dos bens móveis e utensílios do 

Requerido (art. 65, §1º, da Lei n. 8.245/1991). Dando prosseguimento ao 

feito, intime-se a Requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

especificar e justificar as provas que pretende produzir, sem prejuízo de 

eventual julgamento antecipado da lide. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1037073-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TIM CELULAR S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO BARBOSA VINHAS OAB - SP255427 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

APICE CELULARES LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1037073-87.2017.8.11.0041. AUTOR: TIM 

CELULAR S.A. RÉU: APICE CELULARES LTDA - ME Vistos etc. A 

Requerente comparece aos autos (id n. 14295507), noticiando a 

existência de nulidade, em razão de seu advogado não ter sido intimado 

das publicações, pugnando pela devolução do prazo para pagamento das 

custas processuais e afastando a condenação da sentença que extinguiu 

o feito, sem resolução do mérito. Observa-se que os argumentos da 

Requerente não merecem guarida, isso porque, conforme consta na inicial 

(id n. 11055285), a Autora requereu que “todas as intimações 

provenientes deste feito à Autora sejam veiculadas, exclusivamente, em 

nome do advogado GUSTAVO BARBOSA VINHAS, inscrito na OAB/SP 

sob o nº OAB/SP 255.427, com escritóriona Capital do Estado de São 

Paulo, Av. Nove de Julho, nº. 4865, cj. 21 – Jardim Paulista - telefone nº 

(11) 2139-9888, fax (11) 3284-8258, SOB PENA DE NULIDADE” – grifei. 

Seguindo tal requerimento, todas as publicações referentes ao feito em 

questão foram publicadas em nome do Dr. Gustavo Barbosa Vinhas, 

OAB/SP 255.427, conforme certificado pela Secretaria (id n. 14394756). 

Portanto, não pode a Requerente vir arguir neste momento processual 

qualquer nulidade no feito, pois a própria parte foi quem indicou o 

advogado e sua OAB (OAB/SP 255.427) para realização das intimações. 

Logo, não há que se falar em nulidade. Ressalta-se que, conforme 

estabelece o artigo 494 do Código de Processo Civil, após a publicação da 

sentença o juiz só poderá alterá-la: I – para corrigir-lhe, de ofício ou a 

requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo; II – por 

meio de embargos de declaração. Em razão disso, indefiro o pedido de 

reconsideração da sentença (id n. 14295507), mantendo-se inalterada a 

sentença de id n. 12251115. Com o decurso de prazo da presente, 

arquivem-se os presentes autos com as baixas e anotações de estilo. 

Cumpra-se. Intimem-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008637-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRAZIANY DA SILVA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008637-21.2017.8.11.0041. AUTOR: 

GRAZIANY DA SILVA COSTA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Observa-se que o 

feito cumpriu com sua finalidade, pois a Executada realizou o pagamento 

integral da dívida e a parte Exequente manifesta concordância com o 

montante depositado, 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 para liberação do valor depositado pela 

Executada (id n. 13918033), conforme requerido (id n. 14016636). Após, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008079-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAX SOUZA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO OAB - MT0015714A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008079-49.2017.8.11.0041. AUTOR: MAX 

SOUZA COSTA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Observa-se que o feito cumpriu com sua 

finalidade, pois a Executada realizou o pagamento integral da dívida e a 

parte Exequente manifesta concordância com o montante depositado, 

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 para liberação do valor depositado pela Executada (id n. 

13980998), conforme requerido (id n. 13976923). Após, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1001240-91.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA MIASHIRO DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO OAB - MT19458/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDINISON ROBERLEI FASCINA (RÉU)

MIGUEL COSTA FILHO (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001240-91.2018.8.11.0002. AUTOR: 

PATRICIA MIASHIRO DE ARAUJO RÉU: EDINISON ROBERLEI FASCINA, 

MIGUEL COSTA FILHO Vistos etc. Patricia Miashiro de Araújo ajuizou a 

presente Ação de Despejo com pedido de Tutela Antecipada em face de 

Edmilson Roberlei Fascina e Miguel Costa Filho, todos qualificados na 

inicial. A Requerente comparece aos autos pugnando pela desistência do 

feito e, por consequência, a sua extinção. Relatado o necessário. Decido. 

Posto isso, nos termos do parágrafo único, do artigo 200, do Código de 

Processo Civil, HOMOLOGO a desistência formulada pela parte requerente 

(id n. 12609575) e, por consequência, com fundamento no artigo 485, 

inciso VIII, do mesmo Código, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, sem 

julgamento do mérito. Sem custas, pois defiro os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. 

Deixo de fixar honorários advocatícios, em razão da ausência de 

manifestação da parte contrária. Transitada em julgado a presente, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022933-82.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO MILITINO DA SILVA LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022933-82.2016.8.11.0041. AUTOR: 

EDUARDO MILITINO DA SILVA LIMA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Observa-se que o feito cumpriu com 

sua finalidade, pois a Executada realizou o adimplemento da dívida, 

restando satisfeita na integralidade a obrigação fixada na sentença. Diante 

do exposto, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito. 

Com o trânsito em julgado da presente, defiro a expedição de alvará 

judicial em favor da parte Exequente para liberação do valor depositado 

nos autos (id n. 13608214), conforme requerido (id n. 13754128). Após, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002707-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO LUIS FELIX SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002707-22.2017.8.11.0041. AUTOR: 

MARCIO LUIS FELIX SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Observa-se que o feito cumpriu com sua 

finalidade, pois a Executada realizou o adimplemento da dívida, restando 

satisfeita na integralidade a obrigação fixada na sentença. Diante do 

exposto, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito. Com o 

trânsito em julgado da presente, defiro a expedição de alvará judicial em 

favor da parte Exequente para liberação do valor depositado nos autos (id 

n. 13786480), conforme requerido (id n. 13915960). Após, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017866-39.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KESLEN SOARES DUTRA (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):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017866-39.2016.8.11.0041. AUTOR: 

KESLEN SOARES DUTRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Observa-se que o feito cumpriu com sua 

finalidade, pois a Executada realizou o adimplemento da dívida, restando 

satisfeita na integralidade a obrigação fixada na sentença. Diante do 

exposto, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito. Com o 

trânsito em julgado da presente, defiro a expedição de alvará judicial em 

favor da parte Exequente para liberação do valor depositado nos autos (id 

n. 13196255), conforme requerido (id n. 13246186). Após, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014139-72.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS CRAVO DA SILVA ANDRADE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014139-72.2016.8.11.0041. AUTOR: 

ELIAS CRAVO DA SILVA ANDRADE RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Observa-se que o feito cumpriu com 

sua finalidade, pois a Executada realizou o adimplemento da dívida, 

restando satisfeita na integralidade a obrigação fixada na sentença. Diante 

do exposto, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito. 

Com o trânsito em julgado da presente, defiro a expedição de alvará 

judicial em favor da parte Exequente para liberação do valor depositado 

nos autos (id n. 13441389), conforme requerido (id n. 13425205). Após, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1020254-12.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902/O-O (ADVOGADO)

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020254-12.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ELIETE DE SOUZA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Observa-se que o feito cumpriu com sua 

finalidade, pois a Executada realizou o adimplemento da dívida, restando 

satisfeita na integralidade a obrigação fixada na sentença. Diante do 

exposto, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito. 

Considerando que apenas a parte Exequente manifestou renúncia ao 

prazo recursal, com o decurso de prazo para a Executada, expeça-se o 

alvará judicial em favor da parte Exequente para liberação do valor 

depositado nos autos (id n. 13507144), conforme requerido (id n. 

13634280). Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010491-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA ROBERTA DA SILVA (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:

ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA OAB - SP325150 

(ADVOGADO)

LEONARDO FIALHO PINTO OAB - MG108654 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010491-16.2018.8.11.0041. AUTOR: 

MARINA ROBERTA DA SILVA RÉU: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES 

SA Vistos etc. Marina Roberta da Silva ajuizou a presente Ação de 
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Indenização por Perdas e Danos em face de MRV Engenharia e 

Participações S.A., ambos qualificados e representados nos autos. As 

partes informam que celebraram acordo, pugnam pela sua homologação e 

extinção do processo. Relatado o necessário. Decido. Observo que o 

acordo firmado entre as partes (id n. 14418806) versam sobre direitos 

disponíveis, de modo que o homologo por sentença para que produza 

seus legais e jurídicos efeitos. Diante do exposto, tendo a conciliação 

efeito de sentença entre as partes, JULGO EXTINTO o processo com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b’’ do 

Código de Processo Civil. Cada parte arcará com os honorários de seu 

advogado. Não há que se falar em custas remanescentes, em razão do 

disposto no artigo 90, §3º, do Código de Processo Civil. Transitada em 

julgado a presente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1018094-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALDEMI DE SOUZA SALES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO OAB - MT6002/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018094-43.2018.8.11.0041. AUTOR: 

ALDEMI DE SOUZA SALES RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Aldemi de Souza Sales 

ajuizou a presente Ação de Consignação em Pagamento em face de 

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, ambos qualificados 

na inicial. O Requerente pretende a consignação de R$ 350,00 (trezentos 

e cinquenta reais), referente ao valor mensal da dívida (julho 2017) e a 

religação da energia em sua residência. Intimado, o Requerente 

apresentou emenda à inicial (id n. 14177183). Relatado o necessário. 

Decido. Observa-se que o Requerente foi intimado para emendar a inicial 

porque: “Em determinado momento da inicial aponta que as faturas de 

março/2016 e setembro/2017 encontram-se com consumo faturado em 

quantia exorbitante. Em outro momento, aponta que houve a suspensão 

dos serviços em razão do atraso de pagamento das faturas que “para sua 

surpresa eram as referidas contas, dos supracitados meses, 

Dezembro/2015 e Janeiro/2016” – sic pág. 2 da inicial (id n. 13833668) – 

grifei. Ou seja, o Requerente menciona faturas diversas, que confundem 

na apreciação do feito. Consta também na inicial que as faturas referentes 

aos meses de abril, maio e junho de 2016 possuem disparidade, não 

concordando com o consumo apurado, e que a Requerida cobra o valor 

de R$ 12.891,73 (doze mil, oitocentos e noventa e um reais e setenta e 

três centavos) para restabelecer os serviços, quando na realidade o valor 

devido perfaz R$ 2.563,65 (dois mil, quinhentos e sessenta e três reais e 

sessenta e cinco centavos), conforme confessa o Autor. Ocorre que, 

embora o acima exposto, o Requerente pretende a concessão de tutela de 

evidência para consignar apenas a quantia de R$ 350,00 (trezentos e 

cinquenta reais), relativa a fatura de julho de 2017, que sequer havia sido 

mencionada na inicial. Portanto, resta em evidência que a inicial é confusa, 

o que prejudica a análise dos autos, em especial o contraditório e ampla 

defesa. Como se sabe, se da narração dos fatos não decorrer 

logicamente a conclusão, a inicial deve ser indeferida (artigo 330, §1º, 

inciso III, do Código de Processo Civil).” – decisão de id n. 13918951 

Ocorre que, embora o Requerente tenha apresentado sua emenda 

tempestivamente (id n. 14177183), o vício não foi sanado, haja vista que o 

Requerente relatou que “Os valores discutidos são referentes aos meses 

de Março/2016 a Maio/2017, aonde os valores são da ordem de R$ 

10.085,32 (Dez mil e oitenta e cinco reais e trinta e três centavos); 

Frisamos que os valores de Setembro/2017 e Outubro/2017 foram 

lançados depois do corte de energia feito em Maio/2017. No dia 

13/05/2016, efetuaram o corte de energia em sua residência, alegando 

que havia o atraso de contas de energia, quando para sua surpresa eram 

as referidas contas, dos supracitados meses, Dezembro/2015 e 

Janeiro/2016 que ainda não havia dado retorno da solicitação e sequer 

houve a NOTIFICAÇÃO DE CORTE.”, mas ao final requereu: “O deferimento 

liminar de sua pretensão, nos termos do artigo 311, II, do CPC,para que 

possa efetuar o depósito judicial da quantia correspondente ao valor 

mensal da dívida, (julho 2017) a qual no momento alcança R$ 350,00 

(Trezentos e cinqüenta reais), e seja autorizado por Vossa Excelência a 

religação da energia em sua residência, sendo garantidor os depósitos a 

serem efetivados até a Audiência de Conciliação e demais vincendas, 

oficiando-se ENERGISAS/A, pessoa jurídica de direito privado, relativo a 

Março de 2016 a Maio de 2017;” Em evidência que da narração dos fatos 

não decorre logicamente a conclusão, o que enseja no indeferimento da 

inicial. A inicial é confusa e a emenda apresentada não solucionou o 

defeito, pois manteve os mesmos argumentos, que não guardam qualquer 

relação com o pedido. O artigo 330, §1º, inciso IV, do Código de Processo 

Civil, prevê que a petição inicial será indeferida quando “da narração dos 

fatos não decorrer logicamente a conclusão”. Ressalta-se que fora 

oportunizado ao Requerente sanar o vício, nos termos do artigo 321 do 

Código de Processo Civil, todavia o Requerente não corrigiu. Sendo assim, 

diante do não cumprimento da ordem, com base no artigo 321, em seu 

parágrafo único, o indeferimento da inicial e, por consequência, a extinção 

do feito, é a medida adequada e necessária ao caso em questão. 

Consigne-se, por fim, que é desnecessário a intimação pessoal da parte 

requerente para emendar a inicial, como no caso presente, veja: 

PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA ANULADA 

PORQUE ENCERRADO O OFÍCIO JURISDICIONAL. DETERMINAÇÃO DE 

ATRIBUIÇÃO DE VALOR À CAUSA. DESATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO POR INDEFERIMENTO DA INICIAL, SEM INTIMAÇÃO PESSOAL. 

1. Deve ser anulada a sentença que não corrige inexatidão material ou 

erro de cálculo de sentença anterior, mas fundamento de sentença 

anteriormente proferida, à luz do art. 463, I, do Código de Processo Civil. 2. 

Anulação de ofício da segunda sentença. Apelação, dela interposta, 

prejudicada. 2. Nos termos do art. 284 do Código de Processo Civil, 

verificando o Juiz que a petição inicial não contém os documentos 

imprescindíveis à demonstração dos fatos alegados, "determinará que o 

autor a emende, ou complete, no prazo de dez (10) dias", sob pena de 

indeferimento. 3. Embora extinto o processo nos termos do art. 267, III, do 

Código de Processo Civil, a hipótese é de indeferimento da inicial, prevista 

no inciso I do referido dispositivo legal c/c art. 284, parágrafo único, e art. 

295, I, o que dispensa intimação pessoal. 4. Apelação a que se nega 

provimento. (TRF-1 - AC: 21361 BA 2001.33.00.021361-0, Relator: 

DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO BATISTA MOREIRA, Data de 

Julgamento: 05/10/2009, QUINTA TURMA, Data de Publicação: 29/10/2009 

e-DJF1 p.487). Diante do exposto, nos termos do artigo 321, parágrafo 

único, c/c artigo 330, §1º, inciso IV, c/c artigo 485, inciso I, todos do 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente Ação de 

Consignação em Pagamento sem apreciação do mérito. Sem custas, pois 

defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do artigo 98 do 

Código de Processo Civil. Deixo de arbitrar honorários advocatícios, em 

virtude da ausência de manifestação da parte contrária. Transitada em 

julgado a presente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Intimem-se. Cumpra-se. Publique-se.

7ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016001-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA MAGALHAES (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):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, que o pedido inicial não atende os requisitos 

exigidos nos artigos 319 do CPC, e precisa ser adequado. Tratando-se de 

Ação de Cobrança de indenização relacionada ao seguro DPVAT, 

indispensável à prova da recusa de pagamento pleiteado na via 

administrativa, para propositura de ação no Judiciário. Julgado em 

03/09/2014, pelo STF, o Recurso Extraordinário 631.240-MG, com 
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repercussão geral, no qual, o eminente Ministro Roberto Barroso modificou 

o posicionamento majoritário anteriormente adotado por àquela Corte, 

decidindo que a instituição de condições para o regular exercício do direito 

de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de 

modo que para caracterizar a presença de interesse em agir, é exigida, a 

comprovação do prévio pedido administrativo não atendido. Dessa forma, 

não havendo nos autos demonstração de requerimento pleiteado pela 

parte requerente, na via administrativa, inexiste razão para postular em 

Juízo o pagamento do seguro DPVAT. Ante ao exposto, 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. Cumpra-se. Yale 

Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023345-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDERSON BATISTA MENDES RAMOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo nº1023345-42.2018.8.11.0041 Vistos, Tratando-se de Ação 

fundada em Cédula de Crédito Bancário, fundamentado na disposição 

contida no parágrafo 1º, inciso I, do artigo 1º, do Provimento nº 

004/2008/CM, determino sua redistribuição a uma das Varas 

Especializadas em Direito Bancário da Capital - MT, com as homenagens 

deste Juízo. Intime-se a parte Requerente. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 892990 Nr: 25183-76.2014.811.0041

 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: ROBSON PEREIRA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERDÃO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA, LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLAIR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 14.547

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ STUMPF JACOB 

GONCALVES - OAB:5.362/ MT, JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO 

FILHO - OAB:13604-A/MT, PAULO EDUARDO PRADO - OAB:16940/A, 

REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI - OAB:17209/A

 Código – 892990.

VISTOS,

A parte Exequente à fl. 344 manifestou concordância aos valores 

depositados pelas partes Executadas às fls. 333/335 e 337/340 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 às fls. 335 e 338 em favor 

da parte Exequente, a serem creditados na conta indicada à fl. 344.

Custas remanescentes ao encargo da parte Executada, nos termos do art. 

90 do CPC.

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 27 de Julho de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1014141 Nr: 29371-78.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORALICE EDOVIRGES SILVA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSE GUSMÃO DE MOURA - 

OAB:12720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:211.648, RAFAEL SGANZERLA DURAND. - OAB:12.208-A

 Código – 1014141.

VISTOS,

A parte Exequente às fls. 234/236 manifestou concordância ao valor 

depositado pela parte Executada às fls. 232 para pagamento do valor da 

condenação.

 Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO 

EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO.

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado à fl. 232v em favor da parte 

Exequente, a ser creditado na conta indicada à fl. 234.

Custas remanescentes ao encargo da parte Executada, nos termos do art. 

90 do CPC.

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 30 de Julho de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1170023 Nr: 40197-32.2016.811.0041

 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: HALIM RAMZI ATIEH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LANDES DA SILVA MAGALHÃES 

- OAB:20386, WELLINGTON CAVALCANTI DA SILVA - OAB:15.080-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9.494 OAB/MT, GISELA ALVES CARDOSO - OAB: 7.725 OAB/MT

 Certifico o decurso de prazo para a requerente manifestar acerca da 

intimação de fls. 160.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 901218 Nr: 30757-80.2014.811.0041

 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: SADY FOLCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO AUGUSTO GAIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA SILVA 

INEZ DE ALMEIDA - OAB:OAB/MT 7355-A, KALYNCA DA SILVA INEZ 

DE ALMEIDA - OAB:15.598/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte autora para, proceder com a 

retirada da carta precatória expedida nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1085664 Nr: 4109-92.2016.811.0041

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR SANTANA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELEIDYNARA DE ARRUDA FIGUEIREDO, 

MARIA CANDELARIA DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENNO DE PAULA MILHOMEM - 
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OAB:17720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal 

manifestar acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 796130 Nr: 2472-14.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIA MARIA DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO PEDROSO DE JESUS - 

OAB:13.382/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Código – 796130.

VISTOS,

A parte Requerente à fl. 130 manifestou concordância ao valor depositado 

pela parte Requerida às fls. 121/126 para pagamento do valor da 

condenação.

 Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO 

EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO.

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado à fl. 125 em favor da parte 

Requerente, a ser creditado na conta indicada à fl. 130.

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC.

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 27 de Julho de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 83919 Nr: 9545-23.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISVECO LTDA - DISTRIBUIDOR DE VENDA DE VEÍCULO 

TOYOTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILENA CORREA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - 

OAB:4705/MT, HÉLIO MACHADO COSTA JÚNIOR - OAB:5682/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JATABAIRU FRANCISCO 

NUNES - OAB:4.903/MT, MILENA CORREA RAMOS - OAB:4.981/MT

 Processo nº 83919

Vistos,

Em manifestação nos autos as partes vem requerer a suspensão do feito 

pelo prazo de cinco meses, informando que estão formalizando acordo.

Defiro em parte o pedido formalizado pelas partes, suspendo o andamento 

deste feito, pelo prazo de 30 (trinta) dias, tempo necessários para as 

partes se comporem e trazerem para os autos o termo do acordo 

entabulado.

Decorrido o prazo acima, não havendo nos autos manifestação do 

requerente, intime-se o mesmo, para no prazo de cinco dias, suprir a falha 

existente nos autos, sob pena de extinção – art. 485, § 1º, do CPC.

A seguir, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 27 de Julho de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 736841 Nr: 33295-39.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO CEZAR CICUTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TDS INVESTIMENTOS FINANCEIROS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELLY FRANCIANE MENZEL 

RAMPAZO - OAB:13.532/MT, MAGALI CARDOSO CICUTO - 

OAB:13.062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código do Processo nº 736841

Vistos,

A parte exequente vem nos autos requerer nova suspensão do feito 

informando que seu crédito ainda não foi habilitado na lista de credores da 

ação de falência da empresa executada.

Dessa forma, defiro o pedido formulado pela parte exequente as folhas 

59, suspendo o andamento deste feito pelo prazo de 90 (noventa) dias.

Decorrido o prazo, intime a parte exequente para em cinco dias, informar 

nos autos, quanto a habilitação de seu crédito na lista de credores nos 

autos de falência judicial da empresa executada, para posterior extinção 

do feito virtude da perda de interesse processual, sob pena de 

concordância tácita.

Decorrido o prazo acima fixado, com ou sem manifestação do exeqüente, 

voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 27 de Julho de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 753637 Nr: 5561-79.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICO NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JP PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, 

PAULO SILVA SANCHES, MARIA CRISTINA DA COSTA SANCHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIA REGINA O. SANTOS 

FERREIRA - OAB:10.765/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código do Processo nº 753637

Vistos,

Nesta Execução de Titulo Extrajudicial os sócios proprietários da empresa 

executada não foram localizados para citação, tendo o exequente 

formulado pedido de busca para localização de seus endereços.

Defiro o pedido formulado as folhas 64, formalize solicitação de 

informações cadastrais junto a Receita Federal, via Sistema Infojud, 

quanto aos endereços dos executados.

A busca de informações cadastrais realizada junto a Receita Federal, 

obteve resultado negativo, por ter encontrado o mesmo endereço 

constante nas correspondências devolvidas nos autos (fls. 103/104), 

conforme espelhos das consultas em anexo.

Dessa forma, não havendo outro pedido para ser analisado nos autos, 

intime-se a parte exequente por seu patrono, via DJE, para no prazo de 

cinco dias, suprir a falta existente neste feito, requerendo o que entender 

de direito de forma a promover o normal andamento destes autos, sob 

pena de extinção, nos termos do artigo 485, III e §1º, do CPC.

Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 27 de Julho de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 936702 Nr: 52945-67.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DINAIR CRISTINA DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UELINGTON DA SILVA BARBOSA 

- OAB:20754/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Código – 936702.

VISTOS,

A parte Exequente à fl. 142 manifestou concordância ao valor depositado 

pela parte Executada às fls. 137/140 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.
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Expeça-se ALVARÁ do valor depositado à fl. 139 em favor da parte 

Exequente, a ser creditado na conta indicada à fl. 142.

Custas remanescentes ao encargo da parte Executada, nos termos do art. 

90 do CPC.

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 27 de Julho de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 467536 Nr: 34268-28.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILSON GONÇALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A

 Código – 467536.

VISTOS,

A parte Requerente à fl. 358 manifestou concordância ao valor depositado 

pela parte Requerida às fls. 352/357 para pagamento do valor da 

condenação.

 Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO 

EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO.

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado à fl. 357 em favor da parte 

Requerente, a ser creditado na conta indicada à fl. 358.

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC.

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 27 de Julho de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1153708 Nr: 33328-53.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENER JUNIOR DA SILVA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT, RAY CARVALHO DIAS - 

OAB:24.376/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Código – 1153708.

VISTOS,

A parte Requerente à fl. 127 manifestou concordância ao valor depositado 

pela parte Requerida às fls. 118/121 para pagamento do valor da 

condenação.

 Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO 

EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO.

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado à fl. 121 em favor da parte 

Requerente, a ser creditado na conta indicada à fl. 127.

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC.

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 27 de Julho de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 807148 Nr: 13621-07.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA VIEIRA DA COSTA, DELOSANTO 

BENITEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR o 

Requerido BRADESCO SEGUROS S.A, pagar aos SUCESSORES DE 

MARCONDES VIEIRA BENITEZ, neste ato representado por MARIA 

HELENA VIEIRA DA COSTA e DELOSANTO BENITEZ, a quantia de R$ 

2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), 

da indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei nº 

6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação inicial (Súmula 426 STJ) e correção monetária (INPC) a partir da 

data da ocorrência do sinistro, qual seja: 01/09/2012 (Súmula 580 

STJ).CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação (art. 

85, § 2º, do CPC).Por fim, promova-se as alterações necessárias na 

autuação do feito a fim de regularizar os dados da parte Requerida para 

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS.Publique-se. 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.: 892734 Nr: 25050-34.2014.811.0041

 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 INES DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEMIR FEGURI - OAB:10.335/MT, 

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Certifico que, encaminho intimação das partes para, no prazo legal, 

manifestarem-se acerca do retorno dos autos à 1ª Instância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1144489 Nr: 29395-72.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIMAR ALVES RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANUELA KRUEGER - 

OAB:17.902/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.814-A/MT

 Código – 1144489.

VISTOS,

A parte Requerente à fl. 146 manifestou concordância aos valores 

depositados pela parte Requerida às fls. 115/118 e 141/143 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 às fls. 118 e 143 em favor 

da parte Requerente, a ser creditado na conta indicada à fl. 146.

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC.

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 30 de Julho de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1029086 Nr: 36341-94.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DULCIDIO ALOISIO REGINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE VITOR LEITE DOS SANTOS, ELIZA 

HEMOGENEA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA 

PANIAGO - OAB:19572/0, MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA - 

OAB:2.030/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que encaminho intimação da parte Apelada para, no prazo legal, 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1067210 Nr: 54152-67.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL OLIVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAYANE LEDNA ALMEIDA DE 

OLIVEIRA - OAB:19.164, RODRIGO BRANDÃO CORREA - OAB: 

16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLA GONÇALVES 

FERREIRA DA COSTA - OAB:21397/O, EVALDO MAGNO LEITE 

TEIXEIRA - OAB:22378/O, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - 

OAB:8.506-A, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12.333

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerida para, no prazo 

legal, manifestar-se acerca do pedido de desistência do processo em 

folha 150.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 808290 Nr: 14757-39.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABEL CRISTINA BARROS LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEICE HELLEN COSTA LEITE, MARCELO 

MOREIRA LEITE NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

COMODORO-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLEICE HELLEN COSTA LEITE 

- OAB:OAB/MT 9.475, MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA - 

OAB:9.943/MT

 Certifico que, encaminho intimação das partes para, no prazo legal, 

manifestarem-se acerca do retorno dos autos à 1ª Instância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 944168 Nr: 56961-64.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GELOCUBO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE GELO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN PROSPERO BONINI, MARCELO 

BARREIRO DE OLIVEIRA, BRADESCO SEGURO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRÃO - 

OAB:4632

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON MITSUO TIUJO - 

OAB:35.933/PR

 Código – 944168

VISTOS,

HOMOLOGO por sentença o acordo celebrado entre as partes juntado às 

fls. 292/294 e 296/297, 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.

DEFIRO o pedido de expedição formulado no item 11. b) da avença.

As partes ficam dispensadas do pagamento de eventuais custas 

remanescentes, nos termos do art. 90, § 3º do CPC.

Renunciado o prazo recursal, arquivem-se os autos, observando as 

providências de praxe.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 30 de Julho de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1153732 Nr: 33350-14.2016.811.0041

 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: FRANCISCO BELO DE JESUS

 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:5.736-O/MT

 Código – 1153732.

VISTOS,

A parte Exequente à fl. 124 manifestou concordância ao valor depositado 

pela parte Executada às fls. 117/122 para pagamento do valor da 

condenação.

 Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO 

EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO.

Expeça-se ALVARÁ dos valores depositados às fls. 119 e 121 em favor 

da parte Exequente, a serem creditados na conta indicada à fl. 124.

Custas remanescentes ao encargo da parte Executada, nos termos do art. 

90 do CPC.

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

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.: 1069801 Nr: 55305-38.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE 

ALMEIDA SANTOS - OAB:OAB/SP 273843

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A

 Certifico que, encaminho intimação das partes para, no prazo legal, 

manifestarem-se acerca do retorno dos autos à 1ª Instância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1116331 Nr: 17182-34.2016.811.0041

 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: LOILSON DOUGLAS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a 

Requerida PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pagar ao 

Requerente, LOILSON DOUGLAS DE OLIVEIRA, a quantia de R$ 1.687,50 

(mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), referentes à 

indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei nº 

6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação inicial (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da data da 

ocorrência do sinistro, qual seja, 09/02/2016 (Súmula 580 STJ).CONDENO 
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ainda a parte Requerida ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação (art. 85, § 2º, do 

CPC).Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 30 de julho de 

2018.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 921682 Nr: 44396-68.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE RIBAMAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Processo Código n.º 921682

VISTOS,

A parte Requerida interpôs às fls. 145/146 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

à sentença prolatada às fls. 142/144, alegando em síntese erro material 

com relação à data do sinistro.

Com efeito, verifico que assiste razão ao Embargante, quanto à alegação 

de erro material quanto à data do ocorrido mencionado na sentença.

A parte Autora traz em sua exordial sendo a data do sinistro 24/08/2014, 

entretanto o boletim de ocorrência juntado às fls. 99/100, identifica como 

sendo a data do fato em 24/08/2014.

ANTE O EXPOSTO, com fulcro no artigo 1.022 e seguintes do NCPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os presentes EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, tão somente para retificar a data do sinistro para: 

24/08/2014.

No mais, permanece a sentença de fls. 142/144, tal como está lançada.

Publique-se. 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.: 1144070 Nr: 29228-55.2016.811.0041

 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: VIRGINIA AUGUSTINHA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:OAB/MT 12.903, 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 

Requerida PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pagar ao 

Requerente, VIRGINIA AUGUSTINHA DA SILVA, a quantia de R$ 675,00 

(seiscentos e setenta e cinco reais), referentes à indenização do seguro 

DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei nº 6.194/74, acrescido de 

juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial (Súmula 426 

STJ) e correção monetária a partir da data da ocorrência do sinistro, qual 

seja, 17/03/2016 (Súmula 580 STJ).CONDENO ainda a parte Requerida ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% do 

valor da condenação (art. 85, § 2º, do CPC).Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, 27 de julho de 2018.YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1083301 Nr: 3097-43.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO GONÇALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-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 a 

Requerente, GILBERTO GONÇALVES DA SILVA a quantia de R$ 2.531,25 

(dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), 

referentes à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, 

da Lei nº 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a 

partir da citação inicial (Súmula 426 STJ) e correção monetária (INPC) a 

partir da data da ocorrência do sinistro, qual seja, 27/10/2012 (Súmula 580 

STJ).CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação (art. 

85, § 2º, do Novo CPC).Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 27 de 

julho de 2018.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 814825 Nr: 21282-37.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO VILA SOPHIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E 

ESGOTO DE CUIABA, JUNÇÃO INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - 

OAB:13.741/MT, INGRID GONÇALVES DE OLIVEIRA - OAB:16.622

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9.494 OAB/MT, GISELA ALVES CARDOSO - OAB: 7.725 OAB/MT

 Intimação da advogada EMILENE SOYANE DA SILVA MATOS, para, 

proceder a devolução imediata dos autos, sob pena de busca e 

apreensão

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 342930 Nr: 13048-42.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE DE FIGUEIREDO - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORD MOTOR CPMPANY BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON SANÁBRIA DE 

CARVALHO - OAB:6423, ROGERIO BARÃO - OAB:8313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:17298-A/MT, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:3.127-A, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - OAB:4.062/MT

 Certifico que, encaminho intimação das partes para, cientificá-las acerca 

da realização da perícia na data 13/08/2018 às 10 horas. Para demais 

esclarecimentos entrar em contato com o Coordenador de Perícias de 

Engenharia Luis Rangel através dos telefones (21)99647-6769 / 

(21)2232-0221 ou pelo email l.rangel@peritosjudiciais.com .

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 354207 Nr: 24585-35.2008.811.0041

 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: JOSÉ DE SOUZA BRANDÃO

 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: MARCOS VINICIUS LUCCA 

BOLIGON - OAB:12099-B/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Processo Cód. nº 354207

VISTOS,

 A parte Requerente interpôs às fls. 466/468, EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO da liquidação de sentença prolatada às fls. 440, alegando, 

em síntese a omissão quanto à condenação da parte Requerida ao 

pagamento dos honorários advocatícios.

Instada a manifestar, às fls. 474/480, a parte Requerida discordou do 
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alegado e requereu o indeferimento do mesmo.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Com efeito, verifico que assiste razão ao Embargante, quanto alegação de 

omissão referente à condenação da parte Requerida ao pagamento dos 

honorários advocatícios, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor 

da indenização, uma vez que a sentença retro fora anulada.

ANTE O EXPOSTO, com fulcro no artigo 1022 e seguintes do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os presentes EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, tão somente para CONDENAR a parte Requerida ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% do 

valor da condenação (art. 85, § 2º, do CPC).

No mais, permanece a liquidação de sentença de fls. 440, tal como está 

lançada.

Publique-se. 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.: 1094181 Nr: 8027-07.2016.811.0041

 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: ADEMILSON DOS SANTOS

 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:8.194-A/MT

 Código – 1094181.

VISTOS,

A parte Requerente à fl. 174 manifestou concordância ao valor depositado 

pela parte Requerida às fls. 166/172 para pagamento do valor da 

condenação.

 Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO 

EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO.

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado à fl. 171 em favor da parte 

Requerente, a ser creditado na conta indicada à fl. 174.

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC.

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 30 de Julho de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 831015 Nr: 36705-37.2013.811.0041

 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: MARCONI COM. SERV. E REPRESENTAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N. C. DE OLIVEIRA EQUIPAMENTOS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA MITIKO HONDA DA 

FONSECA - OAB:7.111/MT, FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3.520/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WEUDYS CAMPOS FURTADO - 

OAB:14700

 Certifico que, encaminho intimação das partes para, no prazo legal, 

manifestarem-se acerca do retorno dos autos à 1ª Instância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 877550 Nr: 15156-34.2014.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: N C DE OLIVEIRA EQUIPAMENTOS EIRELI - ME, NILTON 

CORREA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCONI COMERCIO SERVIÇO E 

REPRESENTAÇÃO LTDA, BMC BRASIL IMPORT. E COMERCIO DE 

MÁQUINAS DE CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEUDYS CAMPOS FURTADO - 

OAB:14.700/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANALADY CARNEIRO DA 

SILVA - OAB:9840/MT, Aurelio Franco de Camargo - OAB:SP256829, 

CARLA MITIKO HONDA DA FONSECA - OAB:7111, DANIELE YUKIE 

FUKUI - OAB:13.589/MT, FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA - 

OAB:14500/MT, FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3.520/MT, Frederico 

Prado Lopes - OAB:SP143263, HAMILTON FERREIRA DA SILVA 

JUNIOR - OAB:11322, JOÃO MARCOS FAIAD - OAB:8.500/MT, MARINA 

IGNOTTI FAIAD - OAB:16735, MURILO MATEUS MORAES LOPES - 

OAB:12.636/MT, TANIA REGINA IGNOTTI FAIAD - OAB:5.931/MT, 

ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - OAB:8.948/MT

 Certifico que, encaminho intimação das partes para, no prazo legal, 

manifestarem-se acerca do retorno dos autos à 1ª Instância.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1027187 Nr: 35467-12.2015.811.0041

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCHIMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS 

HOSPITALAR LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDINEI RONQUE - OAB:15.937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO KAZUYOSHI 

KAWAZAKI - OAB:17.555-A, GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13.842-A/MT

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerida, para manifestar-se 

acerca da fl. 275.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 226588 Nr: 33785-71.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KILZA GIUSTI GALESKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS BENEDITO PEREIRA, ARI GALESKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KILZA GIUSTI GALESKI - 

OAB:8660/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO AMBRÓSIO PEREIRA 

- OAB:4.561, KILZA GIUSKI GALESKI - OAB:8.660 MT, RAFAELA 

GALESKI BELO - OAB:20401/O

 Certifico que, encaminho intimação das partes para, no prazo legal, 

manifestarem-se acerca do mandado de penhora de fls. 688/691.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1036937 Nr: 40037-41.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHRISTIAN ELOY PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO MOACYR PINTO JÚNIOR - 

OAB:OAB/MT 7585

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Código – 1036937.

VISTOS,

A parte Requerente à fl. 132 manifestou concordância ao valor depositado 

pela parte Requerida às fls. 128/131 para pagamento do valor da 

condenação.

 Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO 

EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO.

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado à fl. 130 em favor da parte 

Requerente, a ser creditado na conta indicada à fl. 132.

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC.
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Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

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.: 710607 Nr: 3582-19.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBERTO SINVAL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184

 Certifico que, encaminho intimação das partes para, no prazo legal, 

manifestarem-se acerca do retorno dos autos à 1ª Instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 58775 Nr: 2477-22.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. BRITO ALBRES ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FERNANDO MANCINI - 

OAB:1.581-MT, JOSYNÁLIA BARBARA AMORIM DE ALMEIDA - 

OAB:10.676/MT, NATÁLIA RAMOS BEZERRA - OAB:12.048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal 

manifestar acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 294675 Nr: 11794-68.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAQUES DOUGLAS LIMA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE DE OLIVEIRA 

FLORÊNCIO - OAB:10.467/MT, MARIO CARDI FILHO - OAB:OAB/MT 

3.584-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO FERREIRA DE 

ANDRADE - OAB:9764-A/MT

 Certifico que, encaminho intimação da parte executada, para 

manifestar-se acerca do pagamento dos honorários de sucumbência. 

Conforme informações fls. 208/209.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1159039 Nr: 35528-33.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONNIERY BUTACA TABORELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Código – 1159039.

VISTOS,

A parte Requerente à fl. 133 manifestou concordância ao valor depositado 

pela parte Requerida às fls. 127/132 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 às fls. 129 e 131 em favor 

da parte Requerente, a ser creditado na conta indicada à fl. 133.

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC.

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 30 de Julho de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1033210 Nr: 38214-32.2015.811.0041

 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: GREICE SENA DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO ANDRE VIVAS DA SILVA - 

OAB:15.981/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9494, GISELA ALVES CARDOSO - OAB: 7.725 OAB/MT

 Intimação do advogado MARLON HUDSON MACHADO, para proceder a 

devolução imediata dos autos, sob pena de busca e apreensão

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 728093 Nr: 24003-30.2011.811.0041

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE CARLOS EDUARDO BRITO HAAS, 

JANE MARINAIDE RIBEIRO COSTA BOTELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, ANDRÉ LUIZ CARDOZO SANTOS - 

OAB:7.322-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓD.728093

VISTOS,

 RECEBO a EMENDA a INICIAL de fls.91/103, em que a parte Autora 

adequou a exordial nos termos da decisão de fls.90.

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.

Desta feita, INTIME-SE a parte Autora, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

EMENDAR A INICIAL, nos termos do artigo 321 do CPC, para querendo, 

juntar aos autos a atual Declaração de Imposto de Renda, balanço 

financeiro, etc., a fim de demonstrar não possuir renda suficiente para 

arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento, sob pena 

de indeferimento do benefício, de acordo com o artigo 99, §2º, do CPC.

No mesmo ato, deve a parte Autora regularizar a representação 

processual, eis que consta nos autos apenas os substabelecimentos de 

fls.18, 42 e 70, inexistindo a procuração ad judicia outorgando poderes 

para a r.causídica subscritora do substabelecimento de fls.18, sob pena 

de indeferimento da petição inicial.

Decorrido o prazo supra, voltem os autos conclusos para análise 

ulteriores deliberações.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 25 de junho de 2018

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1092402 Nr: 7255-44.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMARIO DA SILVA ROSA

 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:

 Certifico que, encaminho a intimação das partes para, manifestarem 
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acerca do retorno dos autos a 1ª instância.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 345864 Nr: 15896-02.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EXCEL CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO EUVALDO LODI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILCLEIDE M. DOS SANTOS 

ALVES - OAB:1257 MS, JOSÉ FERREIRA DA SILVA - OAB:8191/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA PAREJA OLIVEIRA 

- OAB:9.020/MT, MARCEL LUERSEN - OAB:14419/MT, PABLO JOSÉ 

MELATTI - OAB:OAB/MT 11096, SEBASTIÃO AUGUSTO CORREA DE 

MORAES - OAB:10.416/MT

 intime-se a parte Executada para efetuar o pagamento do valor no prazo 

de 05 dias, sob pena de expropriação forçada dos bens, nos termos da 

decisão de fls. 1130/1131.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 899761 Nr: 29655-23.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BELMIRO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ MORENO SANCHES JUNIOR 

- OAB:4.759/MT, MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA NETA - 

OAB:2978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA RURAND 

- OAB:12208

 Preclusa a via recursal, faculto às partes no prazo COMUM de 15 

(quinze) dias, apresentarem os cálculos pormenorizados observando os 

parâmetros delineados na presente decisão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 889242 Nr: 22751-84.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AILTON JOSE VITURINO

 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:

 Certifico o decurso de prazo para manifestações referentes ao 

despacho/intimação de fls. 101. Isto posto, procedo a intimação da parte 

autora para no prazo legal, promover o regular andamento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 122986 Nr: 10571-22.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULINA BENEDITA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE LOURDES MARTINS FERNANDES 

BRAGA, CANDIDO DUARTE BRAGA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS CESAR MESQUITA - 

OAB:5036/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA FRANCO MARQUES - 

OAB:5263/MT, FERNANDA LÚCIA OLIVEIRA DE AMORIM - 

OAB:5.272/MT

 Certifico o decurso de prazo para manifestações referentes ao 

despacho/intimação de fls. 533, no ensejo, procedo a intimação da parte 

autora para, promover o regular andamento ao feito, sob pena de envio do 

feito ao setor de arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 352448 Nr: 22928-58.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE 

PETROLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AEROCOR TAXI AEREO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO SÊMPIO FARIA - 

OAB:8078/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIX SIGUEAK ARIMA FILHO 

- OAB:2676, FERNANDO ARIMA - OAB:97966/SP

 Certifico o decurso de prazo para manifestações referentes ao 

despacho/intimação de fls. 114. No ensejo, procedo a 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.: 822737 Nr: 28883-94.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GONÇALO DE ALMEIDA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELMO ENGENHARIA CONSTRUTORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON NEVES ALVES - 

OAB:6182

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO EULÁLIO FERNANDES 

- OAB:29.722 GO

 Certifico o decurso de prazo para manifestações referentes ao 

despacho/intimação de fls. 227/228, No ensejo, procedo a intimação da 

parte exequente para, no prazo legal, promover o regular andamento ao 

feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 813167 Nr: 19649-88.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÚTUA CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS 

DO CREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO CONCEIÇÃO JUNIOR, 

GICELMA MARIA DE ALMEIDA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA ZAFINO ISIDODORO 

FERREIRA MENDES - OAB:12794-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico o decurso de prazo para manifestações referentes ao 

despacho/intimação de fls. 86. No ensejo, procedo a intimação da parte 

exequente para, no prazo legal, proceder ao recolhimento da diligência do 

sr. Oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 322146 Nr: 23649-44.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: INSTITUTO CUIABANO DE EDUCAÇÃO - ICE, INSTITUTO 

CUIABANO DE EDUCAÇAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARED- 

MARINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLÁUCIO ROMERO MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARY MÁRCIA GONÇALVES 

DA SILVA COSTA MARQUES - OAB:6.386/MT

 Certifico o decurso de prazo para manifestações referentes ao 

despacho/intimação de fls. 201, no ensejo, procedo a intimação da parte 

autora para, promover o regular andamento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 373015 Nr: 9371-67.2009.811.0041

 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: LEUZIMAR MACEDO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLE FASCINI XAVIER - 

OAB:11413/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT, OSMAR DA SILVA MONTEIRO JUNIOR - 

OAB:7.670/MT

 Certifico que, encaminho intimação da parte Autora, para manifestar-se 

acerca do pagamento. Conforme informações fls. 256/258.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 809259 Nr: 15733-46.2013.811.0041

 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: FERNANDO FERNANDES RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISAN ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEISE MEURI MORAES - 

OAB:11783/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GRACE KAREN DECKER - 

OAB:7007/MT, JOAO CARLOS POLISEL - OAB:12.909, VANESSA DA 

SILVA ALVES - OAB:19.155 MT

 Certifico que, encaminho a intimação das partes para, manifestarem 

acerca do retorno dos autos a 1ª instância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1078722 Nr: 680-20.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO HARIMA, ROSARIA APARECIDA BORGES 

HARIMA, JAIR OLIVEIRA, CELSA MARIA DE ARRUDA, HOSANA 

GONÇALVES DOS SANTOS OLIVEIRA, FRANCISCO JOSÉ GOMES DA 

SILVA, JOÃO BOSCO EVANGELISTA TAVARES, NILTON SOARES LEITE, 

NELMA DA COSTA LIMA LEITE, ANTONIO DE SANTANA LEITE, LORENA 

ZUNAR, MIGUEL PEREIRA DA SILVA, CLARINDA BENEDITA DA SILVA, 

MARINA COSTA VALADARES, VITÓRIO FERNANDES, NEIRE DE FÁTIMA 

CAMPOS SILVA, SEBASTIÃO AUGUSTO DOS SANTOS CINTRA, NELSON 

CORREA DE OLIVEIRA, NILZA MENDES MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE SOUZA GALVAO - 

OAB:OAB/MT 19.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11.660, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Certifico que, encaminho a intimação das partes para, manifestarem 

acerca do retorno dos autos a 1ª instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 783948 Nr: 37718-08.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAFISA SPE 40 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SONIA MARIA LEAL DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE DE SOUZA MONARO - 

OAB:13094-B, Luís Paulo Germanos - OAB:154.056/SP, WALTER 

JOSÉ DE BRITO MARINI - OAB:195.920/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS PINTO - 

OAB:2286

 Certifico o decurso de prazo para manifestações referentes ao 

despacho/intimação de fls. 270, no ensejo, procedo a intimação da parte 

autora para, no prazo legal, proceder ao recolhimento da diligência do sr. 

Oficial de justiça.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003054-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON REGO TEIXEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA OAB - MT20928/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo n°. 1003054-55.2017.8.11.0041(B) VISTOS, A parte Requerente 

ID. 14369274/14369320 manifestou concordância ao valor depositado pela 

parte Requerida ID. 14182888/14182932 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. 14182932 em favor da 

parte Requerente, a ser creditado na conta indicada no ID. 14369320. 

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: 1006787-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RICARDO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo n°. 1006787-29.2017.8.11.0041(B) VISTOS, A parte Requerente 

ID. 14338413 manifestou concordância ao valor depositado pela parte 

Requerida ID. 14300185/14300193 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. 14300193 em favor da 

parte Requerente, a ser creditado na conta indicada no ID. 14338413. 

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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016518-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. A. T. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

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 às 09:00, 

a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016816-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO FERREIRA BRANDAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

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 às 09:15, 
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a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016824-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

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 às 09:30, 

a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016844-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAIO LEONARDO DOS SANTOS LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

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 às 09:45, 

a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016855-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AILSON AGUIAR DE PAULA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

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 às 10:00, 

a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016866-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

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 10:30, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014209-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ONEZIO TEODORO DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

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 10:45, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015816-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE PIRES BRANDAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

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 11:00, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015839-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIVELTON DA SILVA OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-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 11:15, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015863-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANY REGINA DO NASCIMENTO COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (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 11:30, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022680-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE BELLIO SOARES (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 1022680-26.2018.8.11.0041 AUTOR: FELIPE BELLIO 

SOARES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS V 

Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT 

ajuizada em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Assevera a 

parte autora que, ao buscar previamente o protocolo do requerimento 

administrativo do seguro a que faz jus, houve recusa do recebimento por 

parte da sucursal da seguradora requerida. Em razão da referida recusa, 

sustenta que houve negativa tácita do processo administrativo, assim 

como que restou configurada violação ao disposto no art. 5º, § 2º, da Lei 

nº 6.194/74. Pois bem. Diante dos fatos apontados pela parte autora, 

mister se faz a análise percuciente da matéria envolta nos autos, pelo que 

passo a fazê-lo nos tópicos a seguir: 1. Prévio Requerimento 

Administrativo: Como é cediço, no julgamento do RE 631.240 RG/MG, 

realizado em sede de repercussão geral, entendeu o Supremo Tribunal 

Federal que carece de interesse de agir, por ausência de pretensão 
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resistida, a parte que não demonstrar ter realizado requerimento 

administrativo perante o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS[1]. E, 

por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra acórdão de 

Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal entendimento às 

demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso monocraticamente, no 

sentido da necessidade de prévio requerimento administrativo também 

nessas demandas[2]. Nesse diapasão, a ausência de prévio requerimento 

administrativo implica em falta de interesse de agir da parte autora para 

pleitear o recebimento do seguro na via judicial. 2. Obrigação de 

Recebimento do Requerimento Pela Consorciada Requerida: Considerando 

que o seguro obrigatório DPVAT se trata de um contrato legal, de cunho 

social, financiado pelos proprietários de veículos e regulamentado pela Lei 

n.º 6.194/74, todo acidente que tenha sido ocasionado pelo uso de veículo 

automotor gera direito à reparação por eventual dano pessoal, 

independente de juízo de valor acerca da existência de culpa. Compete a 

qualquer seguradora consorciada, por expressa determinação legal do 

art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74, o recebimento dos documentos 

necessários ao processamento do pedido administrativo do segurado, 

inclusive “mediante recibo, que os especificará”. Segundo a Resolução 

CNSP nº 332/2015, que dispõe sobre os danos pessoais cobertos, 

indenizações, regulação dos sinistros, prêmio, condições tarifárias e 

administração dos recursos do Seguro Obrigatório, para operar no Seguro 

DPVAT, as seguradoras deverão aderir ao Consórcio DPVAT e obter 

expressa autorização da SUSEP (art. 32). Além disso, segundo o art. 33, 

caput e § 2º, da referida resolução, o contrato de constituição do 

Consórcio DPVAT deverá conter regras de adesão e retirada das 

seguradoras, devendo estipular, ainda, que qualquer seguradora se 

obriga a receber requerimentos de indenização e reclamações que lhe 

forem apresentadas. Portanto, todas as seguradoras consorciadas são 

corresponsáveis pelo pagamento da indenização a que o segurado tem 

direito, podendo esse pleitear a indenização perante qualquer seguradora 

participante. Nesse sentido, vide julgado a seguir, in verbis: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. PROCEDÊNCIA. 

PRELIMINAR DE SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO. REJEITADA. 

IMPRESCIBILIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA POLICIAL E LAUDO DO 

IML. AFASTADA. DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA PROPICIAR O 

JULGAMENTO. PERDA PARCIAL (60%) DE USO DO MEMBRO INFERIOR 

DIREITO. PERDA TOTAL (100%) DE USO DO MEMBRO INFERIOR 

ESQUERDO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL COMPROVADA. 

CORRETA CONDENAÇÃO NO VALOR MÁXIMO INDENIZÁVEL DE R$ 

13.500,00. INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO 

EVENTO DANOSO. SENTENÇA IRREPROCHÁVEL. RECURSO CONHECIDO 

E DESPROVIDO. A escolha da seguradora contra quem vai litigar a vítima 

ou beneficiário do seguro DPVAT pertence a ela, tão somente, pois, todas 

as seguradoras que fazem parte do consórcio responsável pelo 

pagamento das indenizações decorrentes de danos causados por 

acidente de trânsito têm a atribuição de quitar a indenização do seguro 

obrigatório. Em caso de cobrança de seguro obrigatório. DPVAT, a 

existência de outras provas e documentos nos autos que comprovam que 

houve o acidente de trânsito e atesta que a invalidez decorre desse 

sinistro, o boletim de ocorrência policial e o laudo do iml são dispensáveis, 

mesmo que o cnsp os exija para a regulação do sinistro. A indenização do 

seguro DPVAT deve ser paga, proporcionalmente, ao grau de invalidez da 

vítima, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Em 

casos tais, deve ser observado estritamente os percentuais apurados em 

laudo pericial, de acordo com a tabela emitida pela susep, obedecido o teto 

legal de r$13.500,00. A indenização, assim como, a correção monetária 

sobre dívida por ato ilícito são calculados a partir da data do evento 

danoso (sinistro)”. (TJMT; APL 113901/2014; Capital; Rel. Des. Dirceu dos 

Santos; Julg. 22/10/2014; DJMT 27/10/2014; Pág. 50). Com efeito, muito 

embora existam outros pontos de atendimento, não compete a este Juízo 

interferir na escolha do segurado, cabendo somente a esse optar pela 

seguradora que processará o seu requerimento, sendo que a recusa 

injustificada no recebimento desse por parte da seguradora escolhida 

caracteriza violação às normas que regulamentam a matéria. Na hipótese 

vertente, é certo que a seguradora ora requerida, Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, sediada nesta urbe, integra o consórcio DPVAT, 

constando oficialmente no endereço eletrônico da Seguradora Líder como 

ponto de atendimento autorizado nesta urbe[3]. Por fim, anoto que, nos 

termos do exposto acima, o eventual encaminhamento do segurado, por 

parte da seguradora requerida, a outra entidade ou seguradora autorizada 

não se caracteriza como justificativa hábil a excluir a sua 

responsabilidade. Isso porque, não havendo mais interesse em atuar como 

autorizada, compete à seguradora efetuar o necessário desligamento do 

Consórcio DPVAT. Assim sendo, entendo que a seguradora ora requerida 

tem a obrigação de receber os requerimentos dos segurados que buscam 

a indenização por sinistro ocorrido sob a cobertura do Seguro DPVAT. 3. 

Caracterização de Demanda Repetitiva: Anoto que o ajuizamento de 

demandas destinadas à cobrança de seguro DPVAT não pago 

administrativamente é massivo, sendo nítido que a crescente judicialização 

desses casos decorre não apenas do descumprimento das normas, mas 

também da ineficiência na condução dos procedimentos administrativos 

para pagamento do seguro aos seus beneficiários. Ocorre que o 

enfrentamento de demandas repetitivas, também conceituadas como 

demandas de massa, exige uma postura diferenciada por parte dos atores 

processuais, com vistas à concretização do principio constitucional da 

duração razoável do processo e à busca da eficiência na gestão 

judiciária, a qual pressupõe maior resultado com menor custo. Não é por 

outra razão que a problemática se insere na Estratégia Nacional do Poder 

Judiciário 2015/2020, como um macrodesafio: Gestão das Demandas 

Repetitivas e Grandes Litigantes. De fato, soluções individuais, típicas do 

modelo processual brasileiro, são inaptas a prevenir e solucionar os 

conflitos de massa, os quais tem origem em questões estruturantes. E, no 

que tange a causa da expressiva judicialização da cobrança do seguro 

DPVAT, podem ser apontadas às seguintes questões estruturantes: a) 

ausência de sistematização quanto à forma de recebimento do 

requerimento administrativo, tendo em vista que, muito embora a própria 

legislação determine o protocolo mediante recibo que discrimine os 

documentos entregues pelo segurado (art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74), 

os requerimentos são recebidos através de simples oposição de carimbo, 

sem qualquer especificação da documentação entregue; b) ineficiência na 

condução do procedimento administrativo para pagamento do seguro, 

como, por exemplo, nos casos de falta de documentação, em que o 

segurado não é informado claramente de qual é o documento faltoso; c) 

descumprimento do prazo estipulado em lei para pagamento do seguro, 

qual seja, 30 (trinta) dias (art. 5º, § 1º, da Lei nº 6.194/74); d) insuficiente 

fiscalização e autuação das seguradoras por descumprimentos das 

normas, como, por exemplo, a não imposição de multa às seguradoras 

pela infração prevista no art. 66 da Resolução CNSP nº 243/2011, 

consistente em não pagar a indenização no prazo previsto na legislação. 

Além dos motivos citados, recentemente, este Juízo tem-se deparado com 

outro fato: e) recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora requerida. Todos esses fatores, se não impedem, ao 

menos retardam o recebimento da indenização assegurada por lei, posto 

que obrigam os segurados a buscarem o auxílio de terceiros e/ou a via 

judicial para obterem o pagamento, acarretando, ainda, perda de parcela 

do valor com comissões e/ou honorários e despesas processuais. Diante 

desse cenário, em busca de garantir ao segurado o direito de receber uma 

rápida e integral indenização, evitando, assim, a judicialização, se faz 

necessária não só a atuação dos órgãos de fiscalização e controle, mas 

também de todos os demais envolvidos na matéria. Nesse sentido, aliás, 

vem atuando o Tribunal de Contas da União, que, por meio do Acórdão 

2.609/2016-TCU Plenário, de 11/10/2016, cuja origem decorre de auditoria 

na Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, com o objetivo de 

verificar a atuação regulatória e fiscalizatória da entidade em relação ao 

DPVAT, exarou diversas recomendações, dentre as quais está adotar as 

providências cabíveis para normatizar, implementar e otimizar o 

atendimento administrativo, minimizando, assim, a judicialização, as 

despesas com honorários e o prazo de atendimento à sociedade (item 

9.1.4). Em decisão mais recente (Acórdão 42/2018- TCU Plenário), o 

referido Tribunal determinou o exame do atendimento às determinações do 

Acórdão 2.609/2016 e que sejam identificadas as falhas que 

supostamente viabilizaram fraudes no seguro, determinando, ainda, a 

avaliação e a efetiva atuação da SUSEP em verificar o funcionamento 

adequado de estrutura destinada a evitar desvios no seguro (TC 

032.178/2017-4). Destarte, por ineficiência do sistema atual, demandas 

como a presente têm se reiterado absurdamente neste Juízo, 

caracterizando, portanto, demanda individual repetitiva. Por conta disso, 

como estratégia para a sua prevenção, nos termos do art. 139, inciso X, 

do Código de Processo Civil, será oficiado ao Ministério Público para que, 

acaso frustrados eventuais procedimentos administrativos para a 

resolução extrajudicial da quaestio, promova a propositura da ação 

coletiva cabível, com vista a obter sentença genérica hábil a salvaguardar 

os direitos individuais homogêneos dos segurados. À propósito, por se 
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tratar de interesse social qualificado, está o Ministério Público legitimado a 

defendê-lo em juízo, com base no art. 127 da Constituição Federal, como já 

sedimentado nos Tribunais Superiores[4]. Sem prejuízo, mostra-se 

imperiosa a comunicação ao Egrégio Tribunal de Contas da União, a fim de 

que seja cientificado das supracitadas inconsistências, inobstante as 

recomendações da Corte de Contas à SUSEP para normatizar, implementar 

e otimizar o atendimento administrativo, com vistas a minimizar a 

judicialização, em resguardo aos princípios da administração pública, 

mormente o da eficiência. Pertinente, ainda, determinar-se que a SUSEP 

informe ao Juízo quais providências a seu cargo estão sendo tomadas, 

com o escopo de normatizar, implementar e otimizar do atendimento 

administrativo, eis que essas omissões têm impactado fortemente a 

atividade jurisdicional, o que configura dano social, passível de 

responsabilização de seu corpo gestor. 4. Deliberações Finais: No que se 

refere ao recebimento da presente demanda, verifico que, diante da 

obrigatoriedade da seguradora requerida em receber o requerimento 

administrativo da parte autora, a recusa injustificada de seu protocolo 

implica no interesse de agir da parte autora, por caracterizar resistência à 

pretensão administrativa. Assim sendo, considerando a recusa no 

recebimento do requerimento administrativo por parte da seguradora 

requerida, RECEBO a petição inicial, determinando o processamento da 

presente demanda. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a 

ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela parte 

autora, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez 

que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNE-SE 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

No caso da parte autora ter informado seu desinteresse na composição 

consensual e havendo, também, manifestação de desinteresse da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 

e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. Por fim, ressalto que, acaso não seja efetuada a citação da parte 

requerida com a antecedência necessária para a realização da audiência 

de conciliação, deverá a Secretaria da Vara proceder com o agendamento 

de nova data, sem necessidade de conclusão do feito para tanto, por se 

tratar de ato meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). 

PROCEDA-SE com a preparação dos autos para audiência com, pelo 

menos, 15 (quinze) dias de antecedência, certificando-se no feito, na 

forma do que determina o art. 338 da CNGC-Foro Judicial. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 26 de Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito [1]“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. 

PREVIDÊNCIÁRIO. PRÉVIA POSTULAÇÃO ADMINISTRATIVA COMO 

CONDIÇÃO DE POSTULAÇÃO JUDICIAL RELATIVA A BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA. Está 

caracterizada a repercussão geral da controvérsia acerca da existência 

de prévia postulação perante a administração para defesa de direito ligado 

à concessão ou revisão de benefício previdenciário como condição para 

busca de tutela jurisdicional de idêntico direito.” (RE 631240 RG, Relator(a): 

Min. JOAQUIM BARBOSA, julgado em 09/12/2010, DJe-072 DIVULG 

14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 EMENT VOL-02504-01 PP-00206). [2] RE 

839314, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 10/10/2014, publicado em 

D J e - 2 0 2  D I V U L G  1 5 / 1 0 / 2 0 1 4  P U B L I C  1 6 / 1 0 / 2 0 1 4 .  [ 3 ] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pontos-de-Atendimento, consultado 

em 26.07.2018, às 14:12. [4] STF, RE 631111 RG, Relator(a): Min. AYRES 

BRITTO, julgado em 08/09/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 

30-04-2012 PUBLIC 02-05-2012. STJ, REsp 858.056/GO, Rel. Ministro 

MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2015, DJe 

05/06/2015.
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AUTOS Nº 1022503-62.2018.8.11.0041 AUTOR: ADILSON RANGEL DE 

JESUS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS V 

Vistos. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a 

presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela parte autora, 

DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez 

que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNE-SE 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

No caso da parte autora ter informado seu desinteresse na composição 

consensual e havendo, também, manifestação de desinteresse da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 

e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. PROCEDA-SE com a preparação dos autos para audiência com, 

pelo menos, 15 (quinze) dias de antecedência, certificando-se no feito, na 

forma do que determina o art. 338 da CNGC. Por fim, ressalto que, acaso 

não seja efetuada a citação da parte requerida com a antecedência 

necessária para a realização da audiência de conciliação, deverá a 

Secretaria da Vara proceder com o agendamento de nova data, sem 

necessidade de conclusão do feito para tanto, por se tratar de ato 

meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá, 26 de Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito
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AUTOS Nº 1022492-33.2018.8.11.0041 AUTOR: DANIEL DIAS DOS REIS 

RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS V Vistos. 

Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a presunção 

legal de hipossuficiência econômica atestada pela parte autora, DEFIRO o 

pedido de gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos 

artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto 

no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial 

preenche os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do 

citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência 

liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNE-SE audiência de conciliação, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação. Observando-se o 

prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte 

requerida para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de revelia e presunção de veracidade das alegações de fato 

formuladas pela parte autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 

344 ambos do Código de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data 
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designada para a audiência de conciliação, com as advertências do artigo 

334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a 

parte autora ser intimada na pessoa de seu patrono, por meio de 

publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). No caso da parte 

autora ter informado seu desinteresse na composição consensual e 

havendo, também, manifestação de desinteresse da parte requerida, 

desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a audiência 

(art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato e 

aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. PROCEDA-SE com a preparação dos autos para audiência com, 

pelo menos, 15 (quinze) dias de antecedência, certificando-se no feito, na 

forma do que determina o art. 338 da CNGC. Por fim, ressalto que, acaso 

não seja efetuada a citação da parte requerida com a antecedência 

necessária para a realização da audiência de conciliação, deverá a 

Secretaria da Vara proceder com o agendamento de nova data, sem 

necessidade de conclusão do feito para tanto, por se tratar de ato 

meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá, 26 de Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1022652-58.2018.8.11.0041 AUTOR: AROLDO 

APARECIDO BARBOSA GONCALVES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS V Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT ajuizada em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais. Assevera a parte autora que, ao buscar previamente o protocolo 

do requerimento administrativo do seguro a que faz jus, houve recusa do 

recebimento por parte da sucursal da seguradora requerida. Em razão da 

referida recusa, sustenta que houve negativa tácita do processo 

administrativo, assim como que restou configurada violação ao disposto 

no art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74. Pois bem. Diante dos fatos apontados 

pela parte autora, mister se faz a análise percuciente da matéria envolta 

nos autos, pelo que passo a fazê-lo nos tópicos a seguir: 1. Prévio 

Requerimento Administrativo: Como é cediço, no julgamento do RE 631.240 

RG/MG, realizado em sede de repercussão geral, entendeu o Supremo 

Tribunal Federal que carece de interesse de agir, por ausência de 

pretensão resistida, a parte que não demonstrar ter realizado 

requerimento administrativo perante o Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS[1]. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas[2]. Nesse diapasão, a ausência 

de prévio requerimento administrativo implica em falta de interesse de agir 

da parte autora para pleitear o recebimento do seguro na via judicial. 2. 

Obrigação de Recebimento do Requerimento Pela Consorciada Requerida: 

Considerando que o seguro obrigatório DPVAT se trata de um contrato 

legal, de cunho social, financiado pelos proprietários de veículos e 

regulamentado pela Lei n.º 6.194/74, todo acidente que tenha sido 

ocasionado pelo uso de veículo automotor gera direito à reparação por 

eventual dano pessoal, independente de juízo de valor acerca da 

existência de culpa. Compete a qualquer seguradora consorciada, por 

expressa determinação legal do art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74, o 

recebimento dos documentos necessários ao processamento do pedido 

administrativo do segurado, inclusive “mediante recibo, que os 

especificará”. Segundo a Resolução CNSP nº 332/2015, que dispõe sobre 

os danos pessoais cobertos, indenizações, regulação dos sinistros, 

prêmio, condições tarifárias e administração dos recursos do Seguro 

Obrigatório, para operar no Seguro DPVAT, as seguradoras deverão 

aderir ao Consórcio DPVAT e obter expressa autorização da SUSEP (art. 

32). Além disso, segundo o art. 33, caput e § 2º, da referida resolução, o 

contrato de constituição do Consórcio DPVAT deverá conter regras de 

adesão e retirada das seguradoras, devendo estipular, ainda, que 

qualquer seguradora se obriga a receber requerimentos de indenização e 

reclamações que lhe forem apresentadas. Portanto, todas as seguradoras 

consorciadas são corresponsáveis pelo pagamento da indenização a que 

o segurado tem direito, podendo esse pleitear a indenização perante 

qualquer seguradora participante. Nesse sentido, vide julgado a seguir, in 

verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO. 

DPVAT. PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE SUBSTITUIÇÃO DO POLO 

PASSIVO. REJEITADA. IMPRESCIBILIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA 

POLICIAL E LAUDO DO IML. AFASTADA. DOCUMENTOS SUFICIENTES 

PARA PROPICIAR O JULGAMENTO. PERDA PARCIAL (60%) DE USO DO 

MEMBRO INFERIOR DIREITO. PERDA TOTAL (100%) DE USO DO MEMBRO 

INFERIOR ESQUERDO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL COMPROVADA. 

CORRETA CONDENAÇÃO NO VALOR MÁXIMO INDENIZÁVEL DE R$ 

13.500,00. INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO 

EVENTO DANOSO. SENTENÇA IRREPROCHÁVEL. RECURSO CONHECIDO 

E DESPROVIDO. A escolha da seguradora contra quem vai litigar a vítima 

ou beneficiário do seguro DPVAT pertence a ela, tão somente, pois, todas 

as seguradoras que fazem parte do consórcio responsável pelo 

pagamento das indenizações decorrentes de danos causados por 

acidente de trânsito têm a atribuição de quitar a indenização do seguro 

obrigatório. Em caso de cobrança de seguro obrigatório. DPVAT, a 

existência de outras provas e documentos nos autos que comprovam que 

houve o acidente de trânsito e atesta que a invalidez decorre desse 

sinistro, o boletim de ocorrência policial e o laudo do iml são dispensáveis, 

mesmo que o cnsp os exija para a regulação do sinistro. A indenização do 

seguro DPVAT deve ser paga, proporcionalmente, ao grau de invalidez da 

vítima, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Em 

casos tais, deve ser observado estritamente os percentuais apurados em 

laudo pericial, de acordo com a tabela emitida pela susep, obedecido o teto 

legal de r$13.500,00. A indenização, assim como, a correção monetária 

sobre dívida por ato ilícito são calculados a partir da data do evento 

danoso (sinistro)”. (TJMT; APL 113901/2014; Capital; Rel. Des. Dirceu dos 

Santos; Julg. 22/10/2014; DJMT 27/10/2014; Pág. 50). Com efeito, muito 

embora existam outros pontos de atendimento, não compete a este Juízo 

interferir na escolha do segurado, cabendo somente a esse optar pela 

seguradora que processará o seu requerimento, sendo que a recusa 

injustificada no recebimento desse por parte da seguradora escolhida 

caracteriza violação às normas que regulamentam a matéria. Na hipótese 

vertente, é certo que a seguradora ora requerida, Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, sediada nesta urbe, integra o consórcio DPVAT, 

constando oficialmente no endereço eletrônico da Seguradora Líder como 

ponto de atendimento autorizado nesta urbe[3]. Por fim, anoto que, nos 

termos do exposto acima, o eventual encaminhamento do segurado, por 

parte da seguradora requerida, a outra entidade ou seguradora autorizada 

não se caracteriza como justificativa hábil a excluir a sua 

responsabilidade. Isso porque, não havendo mais interesse em atuar como 

autorizada, compete à seguradora efetuar o necessário desligamento do 

Consórcio DPVAT. Assim sendo, entendo que a seguradora ora requerida 

tem a obrigação de receber os requerimentos dos segurados que buscam 

a indenização por sinistro ocorrido sob a cobertura do Seguro DPVAT. 3. 

Caracterização de Demanda Repetitiva: Anoto que o ajuizamento de 

demandas destinadas à cobrança de seguro DPVAT não pago 

administrativamente é massivo, sendo nítido que a crescente judicialização 

desses casos decorre não apenas do descumprimento das normas, mas 

também da ineficiência na condução dos procedimentos administrativos 

para pagamento do seguro aos seus beneficiários. Ocorre que o 

enfrentamento de demandas repetitivas, também conceituadas como 

demandas de massa, exige uma postura diferenciada por parte dos atores 

processuais, com vistas à concretização do principio constitucional da 

duração razoável do processo e à busca da eficiência na gestão 

judiciária, a qual pressupõe maior resultado com menor custo. Não é por 

outra razão que a problemática se insere na Estratégia Nacional do Poder 

Judiciário 2015/2020, como um macrodesafio: Gestão das Demandas 

Repetitivas e Grandes Litigantes. De fato, soluções individuais, típicas do 

modelo processual brasileiro, são inaptas a prevenir e solucionar os 

conflitos de massa, os quais tem origem em questões estruturantes. E, no 

que tange a causa da expressiva judicialização da cobrança do seguro 

DPVAT, podem ser apontadas às seguintes questões estruturantes: a) 

ausência de sistematização quanto à forma de recebimento do 

requerimento administrativo, tendo em vista que, muito embora a própria 

legislação determine o protocolo mediante recibo que discrimine os 
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documentos entregues pelo segurado (art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74), 

os requerimentos são recebidos através de simples oposição de carimbo, 

sem qualquer especificação da documentação entregue; b) ineficiência na 

condução do procedimento administrativo para pagamento do seguro, 

como, por exemplo, nos casos de falta de documentação, em que o 

segurado não é informado claramente de qual é o documento faltoso; c) 

descumprimento do prazo estipulado em lei para pagamento do seguro, 

qual seja, 30 (trinta) dias (art. 5º, § 1º, da Lei nº 6.194/74); d) insuficiente 

fiscalização e autuação das seguradoras por descumprimentos das 

normas, como, por exemplo, a não imposição de multa às seguradoras 

pela infração prevista no art. 66 da Resolução CNSP nº 243/2011, 

consistente em não pagar a indenização no prazo previsto na legislação. 

Além dos motivos citados, recentemente, este Juízo tem-se deparado com 

outro fato: e) recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora requerida. Todos esses fatores, se não impedem, ao 

menos retardam o recebimento da indenização assegurada por lei, posto 

que obrigam os segurados a buscarem o auxílio de terceiros e/ou a via 

judicial para obterem o pagamento, acarretando, ainda, perda de parcela 

do valor com comissões e/ou honorários e despesas processuais. Diante 

desse cenário, em busca de garantir ao segurado o direito de receber uma 

rápida e integral indenização, evitando, assim, a judicialização, se faz 

necessária não só a atuação dos órgãos de fiscalização e controle, mas 

também de todos os demais envolvidos na matéria. Nesse sentido, aliás, 

vem atuando o Tribunal de Contas da União, que, por meio do Acórdão 

2.609/2016-TCU Plenário, de 11/10/2016, cuja origem decorre de auditoria 

na Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, com o objetivo de 

verificar a atuação regulatória e fiscalizatória da entidade em relação ao 

DPVAT, exarou diversas recomendações, dentre as quais está adotar as 

providências cabíveis para normatizar, implementar e otimizar o 

atendimento administrativo, minimizando, assim, a judicialização, as 

despesas com honorários e o prazo de atendimento à sociedade (item 

9.1.4). Em decisão mais recente (Acórdão 42/2018- TCU Plenário), o 

referido Tribunal determinou o exame do atendimento às determinações do 

Acórdão 2.609/2016 e que sejam identificadas as falhas que 

supostamente viabilizaram fraudes no seguro, determinando, ainda, a 

avaliação e a efetiva atuação da SUSEP em verificar o funcionamento 

adequado de estrutura destinada a evitar desvios no seguro (TC 

032.178/2017-4). Destarte, por ineficiência do sistema atual, demandas 

como a presente têm se reiterado absurdamente neste Juízo, 

caracterizando, portanto, demanda individual repetitiva. Por conta disso, 

como estratégia para a sua prevenção, nos termos do art. 139, inciso X, 

do Código de Processo Civil, será oficiado ao Ministério Público para que, 

acaso frustrados eventuais procedimentos administrativos para a 

resolução extrajudicial da quaestio, promova a propositura da ação 

coletiva cabível, com vista a obter sentença genérica hábil a salvaguardar 

os direitos individuais homogêneos dos segurados. À propósito, por se 

tratar de interesse social qualificado, está o Ministério Público legitimado a 

defendê-lo em juízo, com base no art. 127 da Constituição Federal, como já 

sedimentado nos Tribunais Superiores[4]. Sem prejuízo, mostra-se 

imperiosa a comunicação ao Egrégio Tribunal de Contas da União, a fim de 

que seja cientificado das supracitadas inconsistências, inobstante as 

recomendações da Corte de Contas à SUSEP para normatizar, implementar 

e otimizar o atendimento administrativo, com vistas a minimizar a 

judicialização, em resguardo aos princípios da administração pública, 

mormente o da eficiência. Pertinente, ainda, determinar-se que a SUSEP 

informe ao Juízo quais providências a seu cargo estão sendo tomadas, 

com o escopo de normatizar, implementar e otimizar do atendimento 

administrativo, eis que essas omissões têm impactado fortemente a 

atividade jurisdicional, o que configura dano social, passível de 

responsabilização de seu corpo gestor. 4. Deliberações Finais: No que se 

refere ao recebimento da presente demanda, verifico que, diante da 

obrigatoriedade da seguradora requerida em receber o requerimento 

administrativo da parte autora, a recusa injustificada de seu protocolo 

implica no interesse de agir da parte autora, por caracterizar resistência à 

pretensão administrativa. Assim sendo, considerando a recusa no 

recebimento do requerimento administrativo por parte da seguradora 

requerida, RECEBO a petição inicial, determinando o processamento da 

presente demanda. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a 

ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela parte 

autora, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez 

que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNE-SE 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

No caso da parte autora ter informado seu desinteresse na composição 

consensual e havendo, também, manifestação de desinteresse da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 

e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. Por fim, ressalto que, acaso não seja efetuada a citação da parte 

requerida com a antecedência necessária para a realização da audiência 

de conciliação, deverá a Secretaria da Vara proceder com o agendamento 

de nova data, sem necessidade de conclusão do feito para tanto, por se 

tratar de ato meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). 

PROCEDA-SE com a preparação dos autos para audiência com, pelo 

menos, 15 (quinze) dias de antecedência, certificando-se no feito, na 

forma do que determina o art. 338 da CNGC-Foro Judicial. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 26 de Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito [1]“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. 

PREVIDÊNCIÁRIO. PRÉVIA POSTULAÇÃO ADMINISTRATIVA COMO 

CONDIÇÃO DE POSTULAÇÃO JUDICIAL RELATIVA A BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA. Está 

caracterizada a repercussão geral da controvérsia acerca da existência 

de prévia postulação perante a administração para defesa de direito ligado 

à concessão ou revisão de benefício previdenciário como condição para 

busca de tutela jurisdicional de idêntico direito.” (RE 631240 RG, Relator(a): 

Min. JOAQUIM BARBOSA, julgado em 09/12/2010, DJe-072 DIVULG 

14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 EMENT VOL-02504-01 PP-00206). [2] RE 

839314, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 10/10/2014, publicado em 

D J e - 2 0 2  D I V U L G  1 5 / 1 0 / 2 0 1 4  P U B L I C  1 6 / 1 0 / 2 0 1 4 .  [ 3 ] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pontos-de-Atendimento, consultado 

em 26.07.2018, às 14:12. [4] STF, RE 631111 RG, Relator(a): Min. AYRES 

BRITTO, julgado em 08/09/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 

30-04-2012 PUBLIC 02-05-2012. STJ, REsp 858.056/GO, Rel. Ministro 

MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2015, DJe 

05/06/2015.
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AUTOS Nº 1022412-69.2018.8.11.0041 AUTOR: JODEMIR SANDRI DE 

ARRUDA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS V 

Vistos. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a 

presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela parte autora, 

DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez 

que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNE-SE 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 
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INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

No caso da parte autora ter informado seu desinteresse na composição 

consensual e havendo, também, manifestação de desinteresse da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 

e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. PROCEDA-SE com a preparação dos autos para audiência com, 

pelo menos, 15 (quinze) dias de antecedência, certificando-se no feito, na 

forma do que determina o art. 338 da CNGC. Por fim, ressalto que, acaso 

não seja efetuada a citação da parte requerida com a antecedência 

necessária para a realização da audiência de conciliação, deverá a 

Secretaria da Vara proceder com o agendamento de nova data, sem 

necessidade de conclusão do feito para tanto, por se tratar de ato 

meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá, 23 de Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1129950 Nr: 22989-35.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENERGISA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPERAFICO DA AMAZONIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGENES DAMIAN GUIRADO 

PRATES - OAB:12.434-MT, Ernesto Borges Neto - OAB:8.224-A/MT, 

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-A, 

MARIA MERCEDES FILÁRTIGA CUNHA - OAB:7.830/MS, RENATO 

CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE VETTORELLO 

SPERAFICO - OAB:26090, MERLYN GRANDO MARTINS - OAB:38.408, 

SARA DE LOURDES S. ORIONE E BORGES - OAB:OAB/MT 4807-B

 Certifico e dou fé, nesta data, que intimo a parte autora para informar o 

pagamento da diligência do Oficial conforme informações juntada aos 

autos enviadas por e-mail pelo TJSP, no prazo de 05 (cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 247688 Nr: 15185-65.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIDRAÇARIA GUAPORÉ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR GERÔNIMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO GASPARELO 

JUNIOR - OAB:7.191, LUCIANA AMALIA ALVES - OAB: 9534, LUIS 

EDUARDO DE CASTRO NASSIF - OAB:11866

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando detidamente aos autos, verifica-se que foi determinado a 

penhora do veículo (fls.115). Todavia, não foi possível proceder a penhora 

e avaliação, uma vez que o objeto não foi localizado, conforme certidão de 

fls. 127. Destarte, defiro o pedido de fls.167, o que faço para determinar a 

inserção de restrição de circulação do veículo no sistema RENAJUD.

 No mais, DEFIRO o pedido de busca de endereço do executado 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.

Obtido endereço diverso do que consta dos autos, INTIME-SE o exequente 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender de direito.

 Às providências.

Cumpra-se.

 Cuiabá, 28 de Junho de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 12109 Nr: 4793-47.1998.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Engevix - Engenharia e Construções Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE AUXILIADORA DORILÊO 

ROSA - OAB:10.046-E, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:4.032/MT, NILTON LUIZ FERREIRA DA SILVA - OAB:4.811/MT, 

ROSANE ROMERO RAVAZI - OAB:12.629/MT, TÂNIA BENEDITA 

CORREIA - OAB:12179/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO FERNANDES DE MORAIS 

- OAB:4.053

 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: ENGEVIX – 

ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA E OUTROS, portador do CNPJ nº 

02.077.001/0001-60, sobre o valor total de R$ 28.013,30 ( vinte e oito mil 

treze reais e trinta 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.(...).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, (...)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).Anoto que, já tendo sido realizadas 

diligências via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e 

INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências 

sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do 

executado .No mais, visando dar prosseguimento ao feito, INTIME-SE, por 

meio de seu patrono, a parte autora para, no prazo de 30 (trinta) dias, 

promover a citação dos sócios, (art. 240, § 2.º, do CPC), nos termos da 

decisão de fls. 295.Após, devidamente citados, venham os autos 

conclusos para análise do pedido de fls. 342.Intime-se.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 231902 Nr: 1308-58.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO DAS ESCOLAS SUPERIORES DE CUIABÁ - UNIC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHELY PATRICK FARINA, NATÁLIA 

RODRIGUES FARINA, SIDNEY FARINA JÚNIOR, SUMAYA ANGIE FARINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, ANA PAULA DE CASTRO SANDY - 

OAB:6572, BRAULIO JUNIOR DA SILVA - OAB:8.741/MT, ELAINE 

CRISTINA FERREIRA SANCHES - OAB:7.863/MT, MÔNICA GOES 

CAMPELO - OAB:8735 MT, NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - 

OAB:6.524-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO NONATO DOS 

SANTOS - OAB:3286

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fls. 183, o que faço para autorizar o pedido de busca 

de endereço dos executados 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.

Obtido endereço diverso do que consta dos autos, intime-se a parte 

exequente para que manifeste no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o 

que entender de direito para prosseguimento do feito.

 Por fim, DEFIRO o pedido para o fim previsto no art. 782, § 3º, do Código 

de Processo Civil, pelo que fica desde já autorizada a inclusão do nome 

dos executados já citados, quais sejam, Natália Rodrigues Farina, Sumaya 
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Angie Farina e Sidney Farina Junior, nos cadastros de inadimplentes, 

devendo, para tanto, serem oficiados os órgãos competentes, via Sistema 

SERASAJUD.

Às providências.

Cumpra-se.

 Cuiabá, 28 de Junho de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 134553 Nr: 19819-12.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRMÃOS PESSOA COMERCIAL DE MÁQUINAS E PEÇAS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES MAR A MAR LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMIRO LOURENÇO - 

OAB:11792/MT, Carlos Lourenço Mitsuoshi Daltro Hayashida - 

OAB:20108-B, LIBIA MARIA ANGELINI DE ANDRADE PESSOA - 

OAB:18.053, MÁRCIA ADELHEID NANI - OAB:6657/MT, MARCOS 

GATTAS PESSOA JUNIOR - OAB:12264 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVIDES ATAIDIO 

GONÇALVES - OAB:13.440/A

 A executada Trasportes Mar a Mar LTDA foi citada por edital, sendo que 

não foram encontrados bens passíveis de satisfação do crédito, razão 

pela qual a exequente requereu a aplicação do instituto da 

desconsideração de personalidade jurídica, o que foi deferido, conforme 

decisão de fls. 364.

Assim, foi autorizada a busca de bens em nome dos sócios da executada, 

Alvides Ataidio Gonçalves e Evangelina Aparecida Barros Gonçalves.

 Às fls. 379 o exequente indicou à penhora um imóvel em nome dos 

sócios, registrado sob a matrícula nº 74.204, do 2º Serviço Notarial do 

Registro de Imóveis de Cuiabá.

Lavrado o termo de penhora, os sócios da executada compareceram 

espontaneamente aos autos para apresentar impugnação (fls. 398/426).

É a síntese.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem 

as provas que entendem necessárias acerca da alegação de ser o imóvel 

bem de família, e justifiquem o que pretendem com elas comprovar.

No mesmo prazo, deverá a exequente apresentar matrícula atualizada do 

imóvel e comprovar a anotação da penhora realizada por termo nos autos 

junto à matrícula.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 385744 Nr: 21430-87.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RADIO REAL FM LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALPHATEC ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA, 

ELIANA DE PAULA MOTTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9.237/MT, CRISLAINE VEIGA - OAB:OAB/MT 15.425, ELISSON 

LUIS SANTOS SENA - OAB:8851, MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:8934/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO S. JUNIOR - OAB:MT/12007, 

RODOLFO COELHO RIBEIRO - OAB:16.215/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO BORGES DE FREITAS 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:10.750-A/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: ALPHATEC 

ASSISTÊNCIA TÉCINA LTDA, portadora do CNPJ nº 05.324.087/001-01 e 

ELIANA DE PAULA MOTA portadora do CPF nº 564.335.308-44, sobre o 

valor total de R$ 30.287,38 (trinta mil duzentos e oito reais e trinta e oito 

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, (...)l.2.RENAJUD:Por outro lado, caso a penhora 

de numerários resulte infrutífera ou insuficiente, DEFIRO o pedido de 

busca junto ao sistema RENAJUD.Restando frutífera a busca de veículos, 

DEFIRO a penhora dos veículos localizados através do sistema RENAJUD, 

servindo a presente decisão, em conjunto com o comprovante de inclusão 

de restrição veicular, como termo de constrição, independentemente de 

outra formalidade.(...).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).Anoto que, já tendo sido realizadas diligências via sistemas 

disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD), não serão 

admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exeqüente 

demonstre a modificação da situação econômica do executado.Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 87691 Nr: 5061-52.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORLANDO KARIN SHIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÁGUA DA PEDRA PERFURAÇÕES E 

CONSTRUÇÕES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ZAMPIERI - 

OAB:4094/MT, TATIANA BENJAMIM VILLAR PRUDÊNCIO - 

OAB:9.887-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO MACEDO SÃO 

PEDRO - OAB:4664

 Vistos.

Compulsando detidamente aos autos, verifica-se que após a substituição 

do polo passivo da demanda em razão da sucessão da empresa (fls.251), 

foram efetivadas mais de uma tentativa frustrada de localização da parte 

exequente, razão pela qual DEFIRO o pedido de busca de endereço junto 

aos sistemas conveniados perante o Tribunal de Justiça, formulado às 

fls.111.

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.

Obtido endereço diverso do que consta dos autos, expeça-se o 

necessário para promover a citação, com as advertências legais.

Frustradas as diligências, intime-se a exequente para se manifestar, no 

prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito para 

prosseguimento do feito.

Às providências.

Cumpra-se.

 Cuiabá, 28 de Junho de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 394769 Nr: 30282-03.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SK AUTOMOTIVE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MT DISTRI. DE PCS ELETR. P/ VEIC. LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRIZ HELENA DOS SANTOS - 

OAB:87192/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENIMAR PIZZATTO - 

OAB:15818

 Vistos.

Compulsando detidamente aos autos, verifica-se que foram efetivadas 

mais de uma tentativa frustrada de localização da parte executada, razão 

pela qual DEFIRO 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.

Obtido endereço diverso do que consta dos autos, expeça-se o 

necessário para promover a citação, com as advertências legais.

Frustradas as diligências, intime-se o exequente para se manifestar, no 

prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito para 

prosseguimento do feito.

Às providências.

Cumpra-se.
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 Cuiabá, 28 de Junho de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 78458 Nr: 4365-70.1995.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COLLER COMERCIALA IMPORTADORA E 

EXPORTADORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEVAL COMERCIAL DE PNEUS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAIANE TONHÁ GALVÃO - 

OAB:10130/MT, ANA CAROLINA TENUTA DE FONSECA - OAB:/MT: 

6.511, JATABAIRU FRANCISCO NUNES - OAB:4.903/MT, Jorge Lopes 

Marques - OAB:4669/MT, LUCIANO SILVA ALVES - OAB:8882

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELENI ALVES PEREIRA - 

OAB:3.012/MT, MARCOS ADRIANO BOCALAN - OAB:9566/MT, 

PATRICK ALVES COSTA - OAB:7993-B/MT, PAULO TADEU 

HAENDCHEN - OAB:2926/MS

 Vistos.

Ex vi do disposto no art. 134, § 3º, do Código de Processo Civil, ante a 

instauração do incidente de desconsideração de personalidade jurídica, a 

presente execução encontra-se suspensa.

Cumpra-se.

Cuiabá, 28 de Junho de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 290122 Nr: 10492-04.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MORADA IMOVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ VALDIVINO DE OLIVEIRA GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO MARQUS DA SILVA - 

OAB:9.725-B, RUY NOGUEIRA BARBOSA - OAB:4.678/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO BISSE CABRAL - 

OAB:9201/MT, RUSSIVEL PAES DA CUNHA - OAB:3.942 OAB/TO

 Vistos.Uma vez que o executado, devidamente intimado, não atendeu à 

determinação de fls. 238, INDEFIRO o pedido de fls. 229/236 – face a 

ausência de comprovação de impenhorabilidade do valor bloqueado via 

BacenJud. Quanto ao pedido de fls. 245/250, em que a exequente requer 

a penhora do percentual de 30% (trinta por cento) dos vencimentos 

salariais do executado, INDEFIRO TAL PLEITO, pois o débito exequendo 

não possui natureza de verba alimentar nem se está comprovado se tratar 

de patamar superior a 50 (cinquenta) salários mínimos, hipóteses em que, 

não se aplica a exceção à regra de impenhorabilidade prevista no § 2º, do 

art. 833, do CPC. Nesse mesmo sentido, a jurisprudência[...]Ademais, em 

consulta ao Sistema BACENJUD, verifiquei que os valores bloqueados não 

foram transferidos para a Conta Única (fls. 224).Considerando que a 

execução se realiza no interesse do credor, mas por meio menos oneroso 

ao executado, PROCEDI, nesta data, com a transferência dos numerários 

indisponibilizados para a conta vinculada ao juízo, conforme extrato que 

segue. [...]Homologo a desistência manifestada pela exequente quanto aos 

veículos encontrados na pesquisa via Renajud (fls. 225/228).[...]INTIME-SE 

a parte exequente para informar a conta para transferência, bem como 

para requerer o que entender de direito, no 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.Saliento que, na hipótese de já terem 

sido realizadas diligências via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, 

RENAJUD e INFOSEG), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas 

diligências sem que a parte exequente demonstre a modificação da 

situação econômica da parte executada .Intime-se.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 454459 Nr: 25975-69.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÓ COBRANÇAS LTDA - ME, DAVID CELSON FERREIRA 

DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIMPARHTEC IND. COM. E SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID CELSON FERREIRA DE 

LIMA - OAB:11092/MT, THIAGO LOUZICH DA SILVA - OAB:17532/MT, 

VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA - OAB:11247/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE VIEIRA JUNIOR - 

OAB:15.406-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 LIMPHARTHEC 

IND. COM E SERVIÇOS, portador do CNPJ nº 06.273.710/0001-71, sobre o 

valor total de R$ 2.951,10 (dois mil novecentos e cinquenta e um reais e 

dez 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. (...).2.DELIBERAÇÕES FINAIS:Em caso de, 

mesmo realizadas todas as buscas, 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 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 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).Anoto que, 

já tendo sido realizadas diligências via sistemas disponíveis ao juízo 

(BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de 

reiteração dessas diligências sem que o exeqüente demonstre a 

modificação da situação econômica do executado .Intime-se.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Cuiabá, 16 de Julho 2018.BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 877830 Nr: 15342-57.2014.811.0041

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DUPLANIL MARTINS PEIXOTO, CARLOS HENRIQUE 

MARTINS PEIXOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSEFAZ - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS 

SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HARRY MAGALHAES - 

OAB:4.960/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128.341/SP

 Vistos.

Compulsando os autos, constato que o feito encontra-se apto para 

julgamento (art. 355, inciso I, do CPC).

Dessa forma, em atenção ao art. 12 do CPC, determino que os autos sejam 

incluídos na lista de processos aptos a julgamento, atendida, 

preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão.

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.: 1023285 Nr: 33572-16.2015.811.0041

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DILTON DE SOUZA MALTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MB ENGENHARIA SPE 039 S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERALDO DOS SANTOS 

DUARTE - OAB:16.271/MT, FLAVIO GIL FERREIRA MACHADO - 

OAB:10725/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - 

OAB:214.918/SP, DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - OAB:16.377/MT, 

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - OAB:16846-A/MT

 Ante o exposto, HOMOLGO a prova produzida nestes autos e, por 

consequência, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial relativamente à 

pretensão da realização da perícia, nos termos do 487, inciso I, do 

CPC.CONDENO a parte requerida a pagar as custas processuais e os 

honorários advocatícios, estes fixados de forma equitativa em R$ 1.500,00 

(mil e quinhentos reais), dado o baixo valor atribuído à causa (fl. 19), o que 

faço nos termos do §8º do art. 85 do Código de Processo Civil.Nos termos 

do art. 851, do CPC/73, anoto que, enquanto não decorrido o trânsito em 

julgado, os autos permanecerão em cartório, sendo lícito aos interessados 

solicitar as certidões que quiserem.Registrada nesta data no sistema 

informatizado.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado, 

certifique-se e, após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1076948 Nr: 58631-06.2015.811.0041

 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: CONDOMINIO MORADAS DE VILLA REAL - BLOCO II

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMÍNIO MORADAS DE VILLA REAL - 

BLOCO I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA 

FIGUEIREDO - OAB:13196/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNA BEATRIZ GAHYVA DE 

AQUINO - OAB:14508/MT, DULCE HELENA GAHYVA - OAB:7.699/MT, 

ESTEFENSON LUIS DE FIGUEIREDO - OAB:10109/MT, SANDRINE 

LUCIANA COSTA GAHYVA - OAB:16.446/MT, SORAYA MARANHAO 

BAGIO - OAB:8079/MT

 Vistos.

Ante a oposição ao valor da proposta de honorários (fl. 313/314), 

INTIME-SE o perito, por meio do endereço eletrônico informado às fls.290, 

para que se manifeste a respeito no prazo de 05 (cinco) dias, remetendo 

os autos conclusos a seguir para arbitramento.

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.: 910815 Nr: 37403-09.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANYELLE DE QUEIROZ MARTINS SAMPAIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUTE SOUZA OLIVEIRA - 

OAB:18250

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE VELASQUES AMARAL 

- OAB:13598/MT, TAYLISE CATARINA ROGÉRIO SEIXAS - 

OAB:15.483-A/MT

 Portanto, DETERMINO a realização de prova pericial grafotécnica, pelo 

que NOMEIO como perito profissional a ser indicado pela empresa Real 

Brasil Consultoria Ltda, localizada na Av. Historiador Rubens de 

Mendonça, 1856, Ed. Office Tower, Sala 408, 4º andar, Bairro Bosque da 

Saúde, Cuiabá/MT, telefone (65) 3052-7636.(...).Quanto aos honorários, 

ficarão a cargo da parte autora, que requereu a perícia, nos termos do art. 

95 do CPC: “Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente 

técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que 

houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de 

ofício ou requerida por ambas as partes.”Efetuada a proposta, intime-se a 

parte autora para que, no prazo de 05 dias, deposite em Juízo o valor 

correspondente a 50% do valor da perícia, na forma do art. 95, §1º, do 

CPC.Havendo impugnação, intime-se o perito, após venham os autos 

conclusos para arbitramento. Efetuado depósito dos honorários, intime-se 

o expert, por meio eletrônico, cientificando-lhe da nomeação, solicitando 

que informe o dia, hora e local para a realização da pericia, com 

antecedência mínima de 60 dias.Em seguida, intimem-se as partes para 

indicarem assistentes técnicos e quesitos, caso queiram, conforme 

estabelece o artigo 465, § 1º, do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias.O Sr. 

Perito deverá periciar a assinatura contida no documento de fl.206/210, a 

fim de verificar se a mesma foi aposta pelo autor da demanda. 

Apresentado o laudo, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de 

quinze dias, se manifestem sobre o resulta¬do, na mesma oportunidade 

deverão providenciar a apresentação de seus pareceres técnicos.No 

mais, o processo se encontra regular, não havendo nulidades ou 

irregularidades a serem sanadas nesta oportunidade, razão pela qual dou 

o feito por saneado.Ultimadas as providências e após o cumprimento de 

todos os atos ordinatórios, retornem os autos conclusos para eventual 

julgamento da ação.Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1028585 Nr: 36086-39.2015.811.0041

 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: DUPLANIL MARTINS PEIXOTO, CARLOS HENRIQUE 

MARTINS PEIXOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSEFAZ - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS 

SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANGELA DE ALMEIDA 

VITALINO - OAB:12.741, SÉRGIO HARRY MAGALHÃES - OAB:4.960, 

SERGIO HARRY MAGALHAES - OAB:4.960/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/SP 128.341

 Vistos.

Compulsando os autos, constato que o feito encontra-se apto para 

julgamento (art. 355, inciso I, do CPC).

Dessa forma, em atenção ao art. 12 do CPC, determino que os autos sejam 

incluídos na lista de processos aptos a julgamento, atendida, 

preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão.

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.: 1075684 Nr: 57783-19.2015.811.0041

 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: COMERCIAL DE ALIMENTOS PANTANAL LTDA, VERA 

LUCIA DOS SANTOS CATENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON ROQUE BOBATO 

SCHMITT - OAB:14360/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINDOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A, OZANA BAPTISTA GUSMAO - 

OAB:217447

 Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração com pedido de efeito modificativos 

opostos por Comercial de Alimentos Pantanal Ltda, aduzindo que, na 

sentença de fls.203, há erro material, vez que os dados da conta bancária 

informada, por ocasião da formulação do acordo, faltam um número.

 É o relato do necessário.

DECIDO.

O objetivo dos embargos de declaração é a manifestação sobre ponto 

obscuro, contraditório, omisso ou corrigir erro material existente na 

decisão em sentido amplo (art. 1022, incisos I, II e III do NCPC).

Analisando os autos, verifica-se a existência de erro material apontado.

Com efeito, a decisão guerreada, que julgou extinta a presente ação, face 

a homologação de acordo firmado entre as partes, consignou, 

equivocadamente, que os dados da conta bancária para depósito da 

quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) seriam: Banco do Brasil, agência 

8687-8, conta corrente nº 10416-6.

Ocorre que, conforme verificado às fls.207, falta um número nos dados 

constantes na sentença de fls. 203, vez que a conta correta bancária 

correta é nº 100416-6.

A respeito de tal situação, o artigo 494, inciso I, do Novo Código de 
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Processo Civil, preceitua:

“Art. 494 - Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões 

materiais ou erros de cálculo.”

Nesse diapasão, constatando o aludido equivoco na sentença, faz-se 

mister se faz o acolhimento dos embargos.

Ante todo o exposto, conheço e ACOLHO os presentes embargos de 

declaração, opostos por Comercial de Alimentos Pantanal Ltda, o que faço 

para retificar os dados bancários para: Banco do Brasil, agência 8687-8, 

conta corrente nº 100416-6.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Cuiabá, 26 de Julho de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1036652 Nr: 39894-52.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NC ALIMENTOS LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BUFALO BRANCO GRIL RESTAURANTE EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS VINICIUS NUNES 

RAMALHO - OAB:169.590/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETULIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:20906/O

 Vistos.1.BACENJUD:Considerando que os bens penhorados não são 

suficientes para assegurar o adimplemento do débito, assim como 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 (fl. 53), que deverá recair sobre dinheiro na 

conta da parte executada: BUFALO BRANCO GRIL RESTAURANTE EIRELI, 

portadora do CNPJ nº 05.119.288/0001-31, sobre o valor total de R$ 

26.394,58 (vinte e seis mil, trezentos e noventa e quatro reais e cinquenta 

e oito 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.Anote-se que, no prazo supra, deverá a parte executada 

comprovar, se for o caso, que o numerário bloqueado é impenhorável e/ou 

que há excesso da penhora (art. 854, § 3º, incisos I e II, do Código de 

Processo Civil.Havendo manifestação pela parte executada, INTIME-SE a 

parte exequente para exercer o contraditório no prazo de 05 (cinco) dias, 

de acordo com os artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil.Não 

havendo manifestação da parte executada, converter-se-á a 

indisponibilidade da quantia bloqueada em

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 171719 Nr: 20703-07.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÁCIA CRISTINA PEREIRA DE SENNA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ BARBOSA

 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, MAURO JOSÉ 

PEREIRA - OAB:4655, ROGÉRIO RODRIGUES GUILHERME - 

OAB:6.763/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBIA DE SOUSA VIEGAS - 

OAB:5255/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 LUIZ 

BARBOSA, portador do CPF nº 550.772.421-00, sobre o valor total de R$ 

59.492,29 (cinquenta e nove mil quatrocentos e noventa e nove reais vinte 

e nove centavos).(...).2.RENAJUD:Por outro lado, caso a penhora de 

numerários resulte infrutífera ou insuficiente, DEFIRO o pedido de busca 

junto ao sistema RENAJUD.Restando frutífera a busca de veículos, DEFIRO 

a penhora dos veículos localizados através do sistema RENAJUD, 

servindo a presente decisão, em conjunto com o comprovante de inclusão 

de restrição veicular, como termo de constrição, independentemente de 

outra formalidade.Neste caso, (...)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, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifestar sobre as informações encaminhadas pela 

Receita Federal do Brasil, sob pena de suspensão da 

execução.4.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, (...).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, 29 de Junho de 2018.BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 351208 Nr: 21854-66.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: QUALLYTRAVEL AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO 

LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TURAZZI TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA - 

ME, T. E. T. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, IRINEU CARLOS 

TURAZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA 

- OAB:6.848-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7.680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - 

OAB:5.222/MT, MAURÍCIO AUDE - OAB:4.667-O/MT, MIKAEL AGUIRRE 

CAVALCANTI - OAB:9.247/MT

 Incialmente, anoto que a manifestação de fls. 170/179, de 03.11.2016, 

apresentada conjuntamente pelos executados Turazzi Transportes e 

Irineu Carlos Turazzi é tempestiva em relação a este último, pois sua 

citação se deu por hora certa, o que impôs o atendimento da regra 

prevista no art. 254, do CPC .Com efeito, somente após a juntada aos 

autos da correspondência enviada ao executado Irineu Carlos Turazzi (fls. 

168/169), recebida em 14.12.2016, é que se convalidou a citação por hora 

certa, tendo início o prazo para defesa. Evidentemente, em relação à 

executada Turazzi Transportes, a manifestação é intempestiva, pois sua 

citação se deu em 1.06.2009. Independentemente da tempestividade do 

comparecimento do executado Irineu Carlos Turazzi, deixo de conhecer 

das suscitadas matérias de defesa apresentadas na peça e documentos 

de fls. fls. 170/245, pela inadequação da via eleita, vez que a oposição 

nesta espécie de ação executiva deve se dá através de embargos à 

execução, na forma do art. 914, do CPC.Pelo mesmo motivo, bem como 

pela intempestividade, deixo de conhecer das matérias suscitadas na 

referida peça, também, quanto à executada Turazzi Transportes.[...] 

Assim sendo, considerando o princípio da não surpresa, positivado nos 

artigos 9º e 10, ambos do novel Código de Processo Civil, INTIMEM-SE as 

partes para se manifestarem, no prazo comum de 15 (quinze) dias úteis, 

acerca da extinção do processo, relativamente à executada Turazzi 

Transportes, pela perda superveniente de condição para o 

prosseguimento desta execução (art. 485, IV, do CPC).No mesmo prazo, 

DEVERÁ O EXEQUENTE se manifestar sobre o prosseguimento do feito em 

relação aos executados T.E.T. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES e IRINEU 

CARLOS TURAZZI, requerendo o que entender de direito, devendo indicar 

bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão da presente 

execução...
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 408401 Nr: 390-15.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMILSON GONÇALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FERREIRA DE 

SANTANA - OAB:10138/MT, ARIANE HELENA MARTINS MIGUEL 

ARAÚJO - OAB:12.064, GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT, JULIANA LEITE MELO LUFT - OAB:11.679/MT, KARLA 

CRISTINA FERREIRA DE ARRUDA - OAB:10551, MARAIZA DA SILVA 

PAIXAO - OAB:11.501MT, MICHELLE FASCINI XAVIER - 

OAB:11413/MT, RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - OAB:11.882-B, 

WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos.

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado, via Diário da 

Justiça Eletrônico – DJE (art. 513, § 2º, inciso I, CPC), para pagar o débito, 

devidamente acrescido das custas processuais, se houver, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 10% (dez por cento), 

além de honorários advocatícios no mesmo percentual, 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.

No mais, CONVERTO a presente ação de conhecimento em Cumprimento 

de Sentença, pelo que determino sejam feitas as alterações necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 960239 Nr: 4922-56.2015.811.0041

 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: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO 

MINISTÉRIO DA FAZENDA, PEDRO CLOVIS SANTARO ARAKE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUPLANIL MARTINS PEIXOTO, CARLOS 

HENRIQUE MARTINS PEIXOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128.341/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HARRY MAGALHAES - 

OAB:4.960/MT

 Vistos.

Compulsando os autos, constato que o feito encontra-se apto para 

julgamento (art. 355, inciso I, do CPC).

Intimadas para especificarem as provas, as partes manifestaram que os 

documentos juntados aos autos se mostram suficientes para o deslinde da 

causa (fls 130/131).

 Dessa forma, em atenção ao art. 12 do CPC, determino que os autos 

sejam incluídos na lista de processos aptos a julgamento, atendida, 

preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão.

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.: 85557 Nr: 5622-76.2008.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS PUCCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAGRAMAT MÁRMORE E GRANITO DE MATO 

GROSSO LTDA., JOSE SOARES DE OLIVEIRA, FERNANDO CESAR 

SOARES, CARLOS ALBERTO SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIMAS SIMÕES FRANCO NETO - 

OAB:13594, MANOEL GUILHERME CAVALCANTE MELLO FILHO - 

OAB:13595, VINÍCIUS RAMOS BARBOSA - OAB:OAB/MT 13.913

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELENA MARINA COSTA 

BUCAIR BALERONI - OAB:4883, ORLANDO CAMPOS BALERONI - 

OAB:4849

 Vistos.

Diante do falecimento do sócio José Soares de Oliveira, conforme certidão 

de óbito de fls.388, suspendo o processo, em relação ao respectivo 

executado, nos termos do art. 313, inc. I, do Código de Processo Civil.

 Intime-se a parte exequente, na forma do §2º, inciso I, do artigo 313 do 

Código de Processo Civil.

No mais, compulsando os autos, verifico que a decisão de fls.404, 

determinou a intimação dos sócios acerca da penhora realizada.

Ocorre que, os avisos de recebimento acostado às fls.414 e 420 foram 

recebidos por terceira pessoa.

Destarte, considerando que houve desconsideração da personalidade 

jurídica da empresa requerida, torna-se imprescindível a intimação pessoal 

dos executados acerca da constrição realizada a fim de garantir o 

contraditório.

 Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – 

DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – CITAÇÃO DOS 

SÓCIOS– DESNECESSIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO 

GARANTIDOS COM A INTIMAÇÃO DA CONSTRIÇÃO – RECURSO 

PROVIDO. A ausência de intimação ou de citação dos sócios não conduz, 

por si só, à nulidade da decisão que decreta a desconsideração da 

personalidade jurídica da sociedade empresária, pois as garantias do 

devido processo legal são atendidas pelo contraditório diferido, que pode 

ser exercido pela oposição de exceção de pré-executividade, embargos 

do executado ou impugnação ao cumprimento de sentença.” (AI 

45843/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 14/03/2017, Publicado no DJE 22/03/2017)

Deste modo, intimem-se pessoalmente os demais sócios nos endereços 

informados às fls.406.

Cumpra-se.

Às providências.

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.: 355952 Nr: 26375-54.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FMC - FOMENTO MERCANTIL DE CRÉDITO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREPALDI MESQUITA & MINUSCULI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO MIRANDA - 

OAB:9779-MT, ELARMIN MIRANDA - OAB:1895/MT, THAÍS HELENA 

MARQUES DE SOUZA - OAB:6897

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de fls. 104/105.

Com efeito, DETERMINO, com fulcro no art. 288, do CPC, o 

desentranhamento da petição de fls. 85/100 e a sua distribuição como 

incidente, por dependência ao presente feito.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 917946 Nr: 42029-71.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA ALVES MACENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8.834/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 
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OAB:8.184-A/MT

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que a intimação não foi recebida pela 

parte requerente, uma vez que a correspondência destinada à intimação 

pessoal retornou com a informação “não proc.” (fl. 112), não 

perfectibilizando, assim, o ato processual.

Em razão disso, INTIME-SE o perito para designar nova data para 

realização de perícia, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.

Após, INTIME-SE a parte autora, pessoalmente por Oficial de Justiça e por 

meio de seu advogado constituído nos autos (via Diário da Justiça), do 

novo agendamento, anotando-se que a omissão ensejará na preclusão da 

faculdade de produzir a prova.

 Observe-se, para intimação pessoal da parte autora, o endereço 

noticiado na inicial.

Com a entrega do laudo, INTIMEM-SE as partes para manifestarem.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1118800 Nr: 18254-56.2016.811.0041

 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: FRANCIELY FRANCISCO DE SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL KRUEGER - OAB:12058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando o teor da certidão constante á fl. 27, REDESIGNO audiência 

de conciliação para o dia 23 de outubro de 2018, ao 12h30min, a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 05.

Com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte 

requerida para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de revelia e presunção de veracidade das alegações de fato 

formuladas pela parte autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 

344, ambos do Código de Processo Civil.

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC).

PROCEDA-SE com a preparação dos autos para audiência com, pelo 

menos, 15 (quinze) dias de antecedência, certificando-se no feito, na 

forma do que determina o art. 338 da CNGC.

Por fim, ressalto que, acaso não seja efetuada a citação da parte 

requerida com a antecedência necessária para a realização da audiência 

de conciliação, deverá a Secretaria da Vara proceder com o agendamento 

de nova data, sem necessidade de conclusão do feito para tanto, por se 

tratar de ato meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC).

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1072354 Nr: 56348-10.2015.811.0041

 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: SILAS ADÃO POLTRONIERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que a intimação não foi recebida pela 

parte requerente, uma vez que a correspondência destinada à intimação 

pessoal retornou com a informação “não proc.” (fl. 101), não 

perfectibilizando, assim, o ato processual.

Em razão disso, INTIME-SE o perito para designar nova data para 

realização de perícia, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.

Após, INTIME-SE a parte autora, pessoalmente por Oficial de Justiça e por 

meio de seu advogado constituído nos autos (via Diário da Justiça), do 

novo agendamento, anotando-se que a omissão ensejará na preclusão da 

faculdade de produzir a prova.

 Observe-se, para intimação pessoal da parte autora, o endereço 

noticiado na inicial.

Com a entrega do laudo, INTIMEM-SE as partes para manifestarem.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 934183 Nr: 51515-80.2014.811.0041

 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: ELIZAEL CUSTODIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o que faço para 

condenar a requerida ao pagamento da indenização securitária no valor 

de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte cinco reais), acrescidos de 

juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (Súmula 426 do STJ) e 

correção monetária do evento danoso (11.03.2014), nos termos da 

Súmula 580 do STJ.CONDENO a parte requerida a pagar por inteiro as 

custas processuais e os honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 

1.000,00 (um mil) reais, nos termos do art. 85, §8º, do Código de Processo 

Civil.Com efeito, em razão do valor da condenação ter sido baixo, a verba 

honorária deve ser fixada de forma equitativa, por arbitramento, sob pena 

de não se remunerar condignamente o trabalho realizado pelo 

advogado.Nesse sentido:“AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO 

DPVAT. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA 

CAUSALIDADE. ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE 

SUCUMBÊNCIA POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA 

REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme 

entendimento sedimentado na 5ª Câmara Cível, se o valor do seguro 

DPVAT foi

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 883184 Nr: 18658-78.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEX FABIANO BARBOSA DE AQUINO, DANYELE 

APARECIDA GOMES AQUINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A, 

SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA IMOBILIÁRIA CUIABÁ II SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS 

- OAB:OAB/MT 15.383

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WALTER FERREIRA 

JÚNIOR - OAB:152.165/SP, 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.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, 27 de Julho de 

2018.BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1076485 Nr: 58243-06.2015.811.0041

 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: VALDIQUE APARECIDO RODRIGUES DA SILVA, 

ADRIELLE ISIDRO DE SOUZA RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E 

SANEAMENTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO HERNANDES FRANCO 

ZILIANI - OAB:8073

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT, MARIA JOSÉ LEÃO - OAB:5031/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.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 das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 936599 Nr: 52887-64.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUSA MARIA CAMPOS

 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: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1155324 Nr: 34051-72.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GGBDC, CRISTIANE PINTO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SILVA FERREIRA - 

OAB:20.957-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Vistos.

Compulsando os documentos carreados aos autos, verifica-se que a 

parte Autora atingiu a sua maioridade Civil.

Assim sendo, Intime-se a parte autora, pelo Diário da Justiça, para que no 

prazo de 05 (cinco) dias, regularize sua representação processual.

Cumpra-se.

 Cuiabá, 27 de Julho de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 953446 Nr: 1740-62.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA MARQUES DE JESUS

 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: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Diante do exposto, por não ter a autora promovido os atos e as diligências 

que lhe incumbia, JULGO EXTINTA a ação sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 485, inciso III e § 1º, do Código de Processo Civil.Em virtude 

do princípio da causalidade, CONDENO a parte autora ao pagamento das 

custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% 

(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, 

§ 2º, do referido Diploma Processual.Contudo, face ao deferimento de 

gratuidade de justiça em favor da parte autora (fl. 34), anoto que a 

exigibilidade das obrigações, a menos que o credor demonstre que deixou 

de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a 

concessão da gratuidade, ficará suspensa pelos 05 (cinco) anos 

subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, extinguindo-se 

passado esse prazo, nos termos do artigo 98, § 3º, do mesmo 

Código.Registrada nesta data no sistema informatizado.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado, certifique-se e, após as 

cautelas de praxe, arquivem-se os autos.Cuiabá, 27 de Julho de 

2018.BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1153966 Nr: 33499-10.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KEILA FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MACKSON DOUGLAS BOABAID 

DE SOUZA - OAB:20201/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A

 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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 755151 Nr: 7162-23.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO CARLOS NUNES BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCONDES BRANDAO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMANI ZANIN - 

OAB:11.770/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIS AUGUSTO 

MARTINS - OAB:, HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR - 

OAB:13.555/MT, JOSÉ CARLOS MENEGATTI - OAB:

 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 MARCONDES 

BRANDÃO DA SILVA, portador do CPF nº 453.429.541-34, sobre o valor 

total de R$ 155.135,61 (cento e cinquenta e cinco mil centro e trinta e 

cinco reais e sessenta e um centavos).(...).2.RENAJUD:Por outro lado, 

caso a penhora de numerários resulte infrutífera ou insuficiente, DEFIRO o 

pedido de busca junto ao sistema RENAJUD.Restando frutífera a busca de 

veículos, DEFIRO a penhora dos veículos localizados através do sistema 

RENAJUD, servindo a presente decisão, em conjunto com o comprovante 

de inclusão de restrição veicular, como termo de constrição, 

independentemente de outra formalidade.(...).3.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.(...).4.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).Outrossim, anoto que, já tendo sido realizadas diligências via 

sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD), 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Helena Maria Bezerra Ramos

 Cod. Proc.: 134553 Nr: 19819-12.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRMÃOS PESSOA COMERCIAL DE MÁQUINAS E PEÇAS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES MAR A MAR LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMIRO LOURENÇO - 

OAB:11792/MT, Carlos Lourenço Mitsuoshi Daltro Hayashida - 

OAB:20108-B, LIBIA MARIA ANGELINI DE ANDRADE PESSOA - 

OAB:18.053, MÁRCIA ADELHEID NANI - OAB:6657/MT, MARCOS 

GATTAS PESSOA JUNIOR - OAB:12264 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVIDES ATAIDIO 

GONÇALVES - OAB:13.440/A

 Vistos etc.

Lavre-se o termo de penhora do imóvel indicado às fls.409/410, 

intimando-se os devedores. Após, expeça-se certidão do referido termo 

para registro da constituição, cuja providência cabe aos credores.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1048434 Nr: 45699-83.2015.811.0041

 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: CLEVERTON MARCELINO DE ALMEIDA, GABRIELLE 

TAQUES SILVA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DINEY LEITE DA COSTA - 

OAB:21.352/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO ANTUNES SEGATO - 

OAB:13546

 Iniciada a solenidade, proposta a conciliação esta restou infrutífera. A 

seguir, o MMº Juiz determinou que desse vista à ré para contestação nos 

termos do art. 335, do CPC, após a parte autora para impugnação e que 

após os autos viessem conclusos para deliberações.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 94599 Nr: 11347-56.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILEUZA DOS SANTOS NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO SÃO LUIZ- LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAIANA APIO - OAB:16103-MT, 

MÁRCIO SOUZA SANTANA - OAB:23776/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA JESUS SILVA - 

OAB:23.072 OAB/GO, ADRIANE PEREIRA DE LIMA - OAB:29761/GO, 

ALESSANDRO DIAS MIZAEL - OAB:18171/GO, ALESSANDRO INACIO 

MORAIS - OAB:26.951/GO, FLORENTINO LUIZ FERREIRA - 

OAB:11932/GO, JOÃO NEGRÃO DE ANDRADE FILHO - OAB:17947/GO, 

JOÃO PESSOA DE SOUZA - OAB:2.294/GO, LEONARDO QUIRINO 

VIEIRA - OAB:90311/MG

 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 EXPRESSO 

SÃO LUIZ LTDA, portadora do CNPJ nº 01.543.351/0001-45, sobre o valor 

total de R$ 84.688,54 (oitenta e quatro mil, seiscentos e oitenta e oito reais 

e cinquenta e quatro centavos).Registro que a providência será cumprida 

de acordo com a regra do art. 854 do Código de Processo Civil, 

observando-se, para tanto, a última atualização do débito apresentada 

pela parte credora, sem prévia ciência do ato à parte executada.Conforme 

determina o artigo art. 512, § 2º, da CNGC-Foro Judicial, MANTENHA-SE o 

feito concluso em gabinete para a efetivação da constrição acima deferida 

através do Sistema Bacenjud.Tornando exitosa a penhora de valores, 

OFICIE-SE ao departamento responsável pela Conta Única do Tribunal de 

Justiça informando sobre a constrição realizada nos autos, fornecendo as 

informações necessárias para a vinculação do valor penhorado nestes 

autos. Em seguida, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, se manifestarem, devendo a parte executada que não possuir 

procurador constituído nos autos ser intimada por carta com aviso de 

recebimento, ex vi do disposto no art. 513, § 2º, inciso II, do Código de 

Processo Civil.Anote-se que, no prazo supra, deverá a parte executada 

comprovar, se for o caso, que o numerário bloqueado é impenhorável e/ou 

que há excesso da penhora (art. 854, § 3º, incisos I e II, do Código de 

Processo

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 79892 Nr: 3929-77.1996.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARILDA NAKATANI MORENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENO ALDO ZAMBOM, MINERACÃO CASA DA 

PEDRA LTDA, SANDRA BONFIM BARROSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO REUS BIASI - 

OAB:3478/MT, SÔNIA ROSA PAIM - OAB:22904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO CESAR CASTILHO - 

OAB:4.384-B/MT, ELIANETH GLÁUCIA DE OLIVEIRA NAZÁRIO 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NÚCLEO 

CÍVEL, FERNANDA RIBEIRO DAROLD - OAB:12037/MT, ITAMAR 

FRANCISCONI SILVA FILHO - OAB:7954/MT, MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4.062/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 ZENO ALDO 

ZAMBOM, portador do CPF nº 186.725.079-91 e MINERADORA CASA 

PEDRA LTDA, portadora do CNPJ nº 00.301.341/0001-05, sobre o valor 

total de R$ 532.554,00(quinhentos e trinta e dois mil, quinhentos e 

cinquenta e quatro reais).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 
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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.: 825358 Nr: 31371-22.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENE VERGÍLIO VENDRAMIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASERV LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLAN KEILA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:15.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO BORGES DE FREITAS 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:10.750-A/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 BRASERV 

LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, portadora do CNPJ nº 08.473.458/0001-70, 

sobre o valor total de R$ 8.306,73 (oito mil, trezentos e seis reais e setenta 

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, 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 

Proce

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1083883 Nr: 3404-94.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANETE GENTIL DE QUEIROZ, CID IMOVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOILA APARECIDA DA SILVA, WALSIR 

ORLANDO LUSSIETTI, MARIA ELVIRA FRACARO LUSSIETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando detidamente aos autos, verifica-se que foram efetivadas 

mais de uma tentativa frustrada de localização da parte requerida, razão 

pela qual DEFIRO o pedido de busca de endereço, dos executados Walsir 

OrlandoLussietti e Maria Elvira Fracaro, 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.

Obtido endereço diverso do que consta dos autos, expeça-se o 

necessário para promover a citação, com as advertências legais.

Frustradas as diligências, intime-se o autor para se manifestar, no prazo 

de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito para 

prosseguimento do feito.

Por fim, quanto a executada Loila Aparecida da Silva, observo que o AR 

de fls.59 foi recebido por terceiro.

Destarte, INTIME-SE a parte executada para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifeste acerca da devolução do AR.

 Às providências.

Cumpra-se.

 Cuiabá, 28 de Junho de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 378523 Nr: 14500-53.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ LONGO DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL AGROVISA PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS E REPRESENTAÇÕES LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO GABRIEL SILVA 

TIRAPELLE - OAB:10455

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA SIQUEIRA DA 

SILVA - OAB:6120/MT, VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA - 

OAB:11247/MT, VIVIANE DE MELO ALMEIDA - OAB:6762/MT

 Vistos.Ab initio, considerando que, por ocasião do pedido de fls. 97/98, 

deferido à fl. 104, não houve juntada de procuração, INTIME-SE a parte 

exequente, José Longo de Araújo, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

regularize a sua representação processual, haja vista que não consta dos 

autos procuração na qual o mesmo figure como outorgante.1.IMÓVEL 

PENHORADO:Ante a petição de fl. 120, ANOTE-SE a renúncia dos 

procuradores da parte executada.Não obstante, deixo de determinar a 

intimação da empresa executada para constituir novo patrono porque não 

houve renúncia por parte de todos os procuradores constituídos, tendo 

permanecido a advogada Viviane de Melo Almeida.Nesse sentido, 

considerando que a parte executada permaneceu devidamente 

representada, assim como que a certidão de fl. 139 restou disponibilizada 

no DJE nº 10187, de 26/01/2018 e publicado no dia 29/01/2018, onde, 

dentre os patronos habilitados para receberem intimações, constou a 

advogada supracitada, DOU a empresa executada por regularmente 

intimada da avaliação judicial do imóvel penhorado.INTIME-SE a parte 

exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove a averbação 

da penhora de fl. 56 na matrícula do imóvel, tendo em vista que, nos 

termos do art. 844 do CPC, caberá ao credor providenciar o registro 

imobiliário da penhora.No mais, ante o pedido de adjudicação (fl. 140), 

INTIME-SE a executada na forma do art. 876, § 1º, do CPC, para se 

manifestar em 05 (cinco) dias

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 68449 Nr: 9661-97.2000.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES STIC 

SERVICE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELLSAT CELULARES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA COÊLHO DA SILVA - 

OAB:6106/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO MAX ARRUDA ABREU 

- OAB:4485

 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: CELLSAT 

CELULARES LTDA ME, portadora do CNPJ nº 02.262.679/0001-12, 

MARCIA SILENE NUNES LATORRACA MELO, portadora do CPF nº 

327.868.911-91 e RÚBIA MAURA RUEDA DOS SANTOS, portadora do CPF 

nº 780.976.061-00, sobre o valor total de R$ 25.420,21 (vinte e cinco mil, 

quatrocentos e vinte reais e vinte 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 
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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.Anote-se que, no prazo supra, deverá a parte 

executada comprovar, se for o caso, que o numerário bloqueado é 

impenhorável e/ou que há excesso da penhora (art. 854, § 3º, incisos I e II, 

do Código de Processo Civil).Havendo manifestação pela parte executada, 

INTIME-SE a parte exequente para exercer o contraditório no prazo de 05 

(cinco) dias, de acordo com os artigos 9º e 10 do Código de Processo 

Civil.Não havendo manifestação da parte executada, converter-se-á a

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 390484 Nr: 26016-70.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARISSE ZARTH RAMOS - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUCIL CONTRUÇÃO CIVIL LTDA, 

VALDENOR RODRIGUES DOS SANTOS, TEREZINHA DE JESUS COELHO 

SANTOS, VANDERLEI RODRIGUES JUSTINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA DE ANDRADE 

- OAB:9764-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE GOGOLEVSKY FILHO - 

OAB:12.031/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: CONSTRUCIL 

CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA ME, portadora do CNPJ nº 

14.931.448/0001-33, VALDENOR RODRIGUES DOS SANTOS, portador do 

CPF nº 137.788.891-68, TEREZINHA DE JESUS COELHO SANTOS, 

portadora do CPF nº 241.213.981.49 e VANDERLEI RODRIGUES JUSTINO, 

portador do CPF nº 318.218.551-91, sobre o valor total de R$ 386.485,26 

(trezentos e oitenta e seis reais, quatrocentos e oitenta e cinco reais e 

vinte 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.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.: 873682 Nr: 12354-63.2014.811.0041

 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: SANDRA CORREA DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8.834/MT, SARAH CAROLINE MENDES PINHEIRO - 

OAB:OAB/MT 16008

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da exordial, nos 

termos do art. 487, I do CPC, pois restou demonstrado que inexiste saldo a 

receber a título de indenização securitária (DPVAT).CONDENO a parte 

Requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à 

causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, todavia fica a exigibilidade 

suspensa em virtude da concessão da justiça gratuita, nos termos do art. 

98 do CPC.Registrada nesta data no sistema informatizado.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado, certifique-se e, após as 

cautelas de praxe, arquivem-se os autos.Cuiabá, 30 de Julho de 

2018.BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1181412 Nr: 44210-74.2016.811.0041

 AÇÃO: Liquidação Provisória por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMIR ANTONIO PONTIN, DIONE APARECIDA 

BATISTELA PONTIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO ALVES DE VASCONCELOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ANTONIO DE REZENDE 

DAVID - OAB:6.078/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL OURIVES FILHO - 

OAB:641/MT, ROBSON RONDON OURIVES - OAB:4.998/MT

 Nesta data, cumprindo determinação de fls. 687/688, intimo a parte 

executada para que se manifeste sobre a penhora, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 28031 Nr: 4019-85.1996.811.0041

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTON HUBER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ HUBER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE VELASQUES AMARAL - 

OAB:13598/MT, FERNANDO MATEUS DOS SANTOS - OAB:9671-A/MT, 

JOAQUIM FABIO MIELLI CAMARGO - OAB:2.680/MT, LUIZ DA PENHA 

CORREA - OAB:8119/MT, MARCELO BERTOLDO BARCHET - 

OAB:5665/MT, MAURÍCIO RIBAS - OAB:15772 - PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autor retirar carta precatória para distribuição no juízo de destino.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 112214 Nr: 2777-47.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LG ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO 

LTDA, LUIZ EDUARDO GANHADEIRO GUIMARAES, ALCIDES DE ASSIS, 

SERGIO LEITE MONTEIRO, ROGERIO LEOPOLDO ROCHA, MARIO 

ROBERTO BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCIA FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:3662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO SÉRGIO MARQUES - 

OAB:2.054-B

 Intimo a parte exequente para retirar a carta precatória para distribuição 

no juízo de destino.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1125137 Nr: 20971-41.2016.811.0041

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASA DO PADEIRO DE MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PÃO DE QUEIJO DELICIAS DA ALICE LTDA - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5.746/MT

 Intimo a parte requerente para retirar a carta precatória para distribuição 

no juízo de destino.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1130183 Nr: 23071-66.2016.811.0041

 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: LAZARO SOARES DOS SANTOS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Nomeio como perito o Dr. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, brasileiro, 

médico, CRM/MT 1958, podendo ser encontrado na Rua Major Gama, n.º 

675, Bairro Centro Sul, CEP 78020-170, Cuiabá-MT, fone: 65-9972-1818, 

e-mail robertoazevedo1958@gmail.com. Fixo os honorários periciais em 

R$ 1.000,00 (hum mil reais), os quais deverão ser rateados pelas partes, 

na forma do art. 95 do CPC. No que tange a parte requerente, uma vez que 

é beneficiária da assistência judiciária gratuita e não existem nos autos 

elementos aptos a ilidir a hipossuficiência absoluta, sendo, pois, inaplicável 

a regra do art. 98, §5º, do CPC, deixo de determinar o adiantamento dos 

honorários periciais a cargo deste, os quais serão suportados, ao final, 

pela fazenda pública ou pelo requerido, conforme o caso.Intime-se a parte 

requerida para que, no prazo de 05 dias, deposite em Juízo o valor 

correspondente a R$ 500,00 (quinhentos reais), na forma do art. 95, §1º, 

do CPC.Efetuado depósito dos honorários, intime-se o experto, por meio 

eletrônico, cientificando-lhe da nomeação, solicitando que informe o dia, 

hora e local para a realização da pericia, com antecedência mínima de 60 

dias.Em seguida, dê-se ciência a parte autora do dia agendado para a 

realização da perícia, intimando-a pessoalmente, por carta registrada com 

aviso de recebimento, com a advertência de que a sua ausência ensejará 

na preclusão à produção da prova.Int.Cuiabá, 27 de Julho de 2018.BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 419191 Nr: 5645-51.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVIANE SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:11.393/MT, elis marina dias pinto - OAB:20.944, 

MARILEI CARDOSO - OAB:12.904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HÉLCIO CARLOS VIANA 

PINTO - OAB:6588/MT

 Vistos.

Visando a apreciação do pedido de fl. 122, INTIME-SE a parte exequente, 

via advogado, para apresentar planilha de débito atualizada, no prazo de 

15 (quinze) dias, com aplicação da correção monetária e juros legais.

Uma vez apresentada a planilha, retornem os autos conclusos.

Não cumprida a determinação supra, INTIME-SE a parte exequente, via 

advogado, para requerer o que entender de direito, no prazo de 30 (trinta) 

dias, sob pena de extinção.

Uma vez decorrido o prazo supra sem impulsionamento, INTIME-SE a parte 

exequente pessoalmente, via correios, para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, impulsione o feito, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, 

inciso III e § 1º, do Código de Processo Civil.

Cumpra-se.

Cuiabá, 27 de Julho de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 951536 Nr: 690-98.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAGNO ANTONIO DE SANT ANNA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELLE PARRA TRAVAGIN, CESAR 

AUGUSTO FRATTA, PEDRO OSVALDO FRATTA, LILLIAN MOURA 

MARTINS FRATTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLENILDE FELICIANO BEZERRA 

FERRAREZ - OAB:20.993/MT, FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3.520/MT, 

LUCAS THIAGO MARQUES DUARTE - OAB:18202/O, TANIA REGINA 

IGNOTTI FAIAD - OAB:5.931/MT, ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - 

OAB:8.948/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA SIQUEIRA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 6.120, DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA - 

OAB:11.092/MT, VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA - 

OAB:11247/MT

 Vistos.

Considerando que o presente feito se trata Ação de Execução e não de 

Ação Monitória, INDEFIRO o pedido de fls. 82/84.

Outrossim, Compulsando os autos, verifico que o título que embasa a 

presente execução (fls. 13/18) prescreve em 03 (três) anos (art. 206, § 

3º, inciso I, CC).

Assim sendo, ante o disposto nos artigos 9º e 10 do Código de Processo 

Civil e considerando que não se efetivou, até o presente momento, a 

citação dos executados Danielle Parra Travagin e Cesar Augusto Fratta, 

INTIME-SE a parte exequente para, querendo, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se sobre a ocorrência da prescrição intercorrente ou 

fundamentar a sua não ocorrência.

No mesmo prazo supra, deverá a parte exequente requerer o que 

entender de direito para o prosseguimento do feito com relação aos 

executados Lillian Moura Martins Fratta e Pedro Osvaldo Fratta.

Atendidas as determinações judiciais supra ou transcorrido o prazo para 

tanto, remetam-me os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 27 de Julho de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1108337 Nr: 13996-03.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOUGLAS SILVA DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO FERREIRA BLANCO - 

OAB:18.713/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da exordial, nos 

termos do art. 487, I do CPC, pois restou demonstrado que inexiste saldo a 

receber a título de indenização securitária (DPVAT).CONDENO a parte 

Requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à 

causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, todavia fica a exigibilidade 

suspensa em virtude da concessão da justiça gratuita, nos termos do art. 

98 do CPC.Registrada nesta data no sistema informatizado.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado, certifique-se e, após as 

cautelas de praxe, arquivem-se os autos.Cuiabá, 26 de Julho de 

2017.BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 883308 Nr: 18759-18.2014.811.0041

 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: GUSTAVO DIAS RODRIGUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOANA ALESSANDRA 

GONÇALVES DE QUEIRÓZ - OAB:14.843/MT, MARIA DONIZETE 

RODRIGUES DE SOUZA - OAB:9166/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/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 condenar a requerida ao pagamento da indenização 

securitária no valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e 

setenta e cinco centavos), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a 

partir da citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária do evento 

danoso (13.01.2014), nos termos da Súmula 580 do STJ.CONDENO a parte 

requerida a pagar por inteiro as custas processuais e os honorários 

advocatícios, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (um mil) reais, nos termos 

do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil.Com efeito, em razão do valor 

da condenação ter sido baixo, a verba honorária deve ser fixada de forma 

equitativa, por arbitramento, sob pena de não se remunerar 

condignamente o trabalho realizado pelo advogado.Nesse sentido:“AÇÃO 

DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. ÔNUS DE 
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SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR 

APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento sedimentado na 5ª 

Câmara Cível, se o valor do seguro DPVAT foi fixado de forma 

proporcional ao grau da invalidez permanente, deve a seguradora arcar 

com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, por 

força do princípio da causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável 

ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for 

muito baixo, a fixação dos honorários deverá ocorrer por apreciação 

equitativa (art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil/15)” (TJMS; APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021481-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARAMORI EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ARLINDO DO CARMO OAB - MT3722/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1021481-66.2018.8.11.0041 REQUERENTE: 

CARAMORI EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE LTDA REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A AT Vistos. 

Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação 

por Danos Morais, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Caramori 

Equipamentos para Transporte Ltda em desfavor de Energisa Mato Grosso 

– Distribuidora de Energia S/A, ambos qualificados no autos. Alega a 

empresa requerente que a requerida inseriu seus dados no cadastro 

restritivo de crédito, por um débito criado unilateralmente, decorrente da 

prestação de serviço na unidade consumidora n.º 253125. Aduz que 

solicitou a revisão do medidor, uma vez que suspeitava que seu consumo 

estava acima do esperado, tendo em vista que nos últimos anos, e, 

sobretudo no de 2017, houve redução considerável das atividades da 

empresa, todavia a redução do consumo de energia não correspondia ao 

esperado. Menciona que durante a inspeção realizada aos 07.08.2017, na 

qual acompanhou, foi verificado que um fio elétrico estaria supostamente 

desviando energia do ramal, todavia o mesmo não estava conectado na 

rede elétrica. Relata que, posteriormente, aos 06.11.2017, a requerida 

encaminhou uma carta aduzindo que teria sido encontrada uma 

anormalidade na apuração dos meses de dezembro de 2016 a agosto de 

2017, razão pela qual a requerente teria que pagar o valor de R$ 

11.482,74 (onze mil quatrocentos e oitenta e dois reais e setenta e quatro 

centavos) relativo a diferença. Diz que, protocolizou recurso 

administrativo contestando os valores, já que havia efetuado a troca do 

medidor e encaminhado ao INMETRO para avaliação, ocasião em que foi 

emitido parecer no sentido de que não foi detectado nenhuma 

irregularidade no medidor. Assevera que os valores elevados são 

decorrentes da falha de prestação de serviço da requerida. Por entender 

que a cobrança é indevida, requer, em sede de tutela de evidência, que a 

requerida suspenda a negativação efetuada. Em síntese, eis o relatório. 

DECIDO. Segundo a nova sistemática processual, a tutela provisória pode 

fundamentar-se em urgência ou evidência, sendo que a tutela provisória 

de urgência pode ser de natureza cautelar ou satisfativa, assim como ser 

concedida em caráter antecedente ou incidental (art. 294, CPC). In casu, a 

parte autora postulou a concessão da tutela provisória na forma de 

evidência, com fundamento no art. 311, inciso II, do Código de Processo 

Civil. Entretanto, ainda que tenha a parte autora postulado pela tutela de 

evidência, com fundamento no art. 311, inciso II, c/c art. 294, ambos do 

Código de Processo Civil, entendo que, na hipótese em apreço, não restou 

preenchido os requisitos previstos no inciso. Por outro lado, entendo que a 

tutela provisória comporta deferimento na forma de tutela antecipada de 

urgência. No que se refere especificamente à tutela de urgência, o regime 

geral está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil, que 

unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão, seja na 

sua natureza satisfativa, seja na cautelar. Veja-se: “Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo.” Portanto, são dois os requisitos para a tutela de urgência, 

quais sejam: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, compulsando 

os autos, verifica-se que o pleito de tutela provisória de urgência comporta 

deferimento. Com efeito, num juízo de cognição sumária, constata-se a 

presença da probabilidade do direito da parte autora. Isto porque resta 

evidenciado nos autos a cobrança de fatura com vencimento em 

29.12.2017 no valor de R$ 11.482,74 (onze mil quatrocentos e oitenta e 

dois reais e setenta e quatro centavos centavos), conforme se afere no Id 

nº 14208241. Ademais, consta nos autos a carta enviada pela requerida 

informando que o valor da fatura supracitada é em decorrência de 

inspeção realizada na unidade consumidora, em 07.08.2017, na qual 

restou constatada anormalidade que provocou faturamento a menor. 

Ressai da referida carta, ainda, que os meses de recuperação de 

consumo a serem cobrados na fatura com vencimento em 29.12.2017 

abrangem o período de 12/2016 a 08/2017 Desse modo, observa-se que 

se trata de cobrança relativa a débitos pretéritos. Ocorre que, há 

precedentes jurisprudenciais que julgam indevida a manutenção da 

negativação por débitos relativos a recuperação de consumo quando há 

demanda judicial discutindo a sua existência. À propósito, colaciono a 

seguinte jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO 

NÃO ESPECIFICADO. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. ENERGIA ELÉTRICA. 

INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.No caso há indícios de 

que o valor cobrado a título de recuperação de consumo é incorreto. 

Ainda, o objeto do processo é anulação da totalidade do débito. Havendo 

discussão judicial sobre a existência da dívida é indevida a 

inscrição/manutenção do nome da agravante em cadastros de 

inadimplentes. Precedentes jurisprudenciais. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

PROVIDO. UNÂNIME”. (Agravo de Instrumento Nº 70066202128, Segunda 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Barcelos de Souza 

Junior, Julgado em 04/11/2015). Portanto, entendo presente a 

probabilidade do direito da parte autora. Da mesma forma, encontra-se 

presente o pressuposto do perigo de dano, tendo em vista que, caso a 

negativação persista, a parte requerente sofrerá prejuízos econômicos, 

uma vez que ficará impossibilitada de trabalhar com seus créditos e 

formalizar transações comerciais Por fim, o § 3º do supracitado artigo 300 

dispõe que não será concedida a tutela antecipada quando houver perigo 

de irreversibilidade dos efeitos da decisão, o que também restou atendido 

no presente caso concreto, haja vista que, caso o pedido seja julgado 

improcedente ao final, as partes poderão perfeitamente retornar ao status 

quo ante, com a posterior inserção dos dados no cadastro restritivo de 

crédito. Posto isso, com base no artigo 300 do Código de Processo Civil, 

DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência, o que faço para 

determinar que a requerida PROCEDA, no prazo de 05 (cinco) dias, com a 

exclusão do nome da parte autora dos cadastros restritivos de crédito, no 

que se refere especificamente aos débitos discutidos nestes autos e até 

decisão final da causa. Para o caso de descumprimento desta decisão, 

FIXO multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), sem prejuízo 

de eventual aplicação de multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor 

da causa, por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do artigo 

77, inciso IV e § 2º, do citado Diploma Processual. No mais, ante os 

requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma 

Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido 

(art. 332, CPC), DESIGNE-SE audiência de conciliação, a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação. Observando-se o prazo de, pelo 

menos, 20 (vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para 

apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia 

e presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). Cumpra-se. Cuiabá - MT, 27 de Julho de 2018. 

BRUNO D’ OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

9ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1019495-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONILDO APARECIDO PEREIRA DE MATOS (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)

 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT que RONILDO APARECIDO PEREIRA DE MATOS, move em 

desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 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 

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. 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 
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(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 

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 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 dos ombros, 

cotovelos, punhos ou dedo polegar 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 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 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 (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. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031908-59.2017.8.11.0041
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ROSENI DINIZ DA SILVA (AUTOR)
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LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1031908-59.2017.8.11.0041. AUTOR: 

ROSENI DINIZ DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT que ROSENI DINIZ 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 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. É o relatório. Decido. De início, registra-se que a análise 

do feito em questão se enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, 

do Código de Processo Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e 

os tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de 

conclusão para proferir sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 

13.256, de 2016) (Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o 

julgamento de processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada 

em julgamento de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a 

parte promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua 

invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de 

adentrar ao mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das 

preliminares suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO 

POLO PASSIVO DA DEMANDA PARA SEGURADORA LÍDER DO 

CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. Inicialmente, observo que as 

seguradoras compõem por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 

8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das 

indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total ou 

parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PERANTE A PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS A requerida aduz que o documento apresentado pela 

parte autora não é suficiente para comprovar o requerimento na esfera 

administrativa. Por tal motivo, requer a suspensão do processo judicial 

pelo prazo de 60 dias e a intimação da parte autora para comparecer à 

Porto Seguro a fim de proceder com a regulação administrativa. No 

entanto, conforme entendimento jurisprudencial, não há necessidade do 

esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação 

de cobrança do Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA 

DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - 

RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo não é requisito 

essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro obrigatório.” 

(Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 

17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - 

DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - 

GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, não há necessidade 

de determinar a intimação da parte autora para que proceda com a 

regulação administrativa. DA AUSENCIA DO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a parte 

autora interesse processual necessário a propositura da ação, já que esta 

não lhe procurou para receber o pagamento pela via administrativa. Com 

relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar que a parte 

demandante tem interesse jurídico em receber o seguro obrigatório 

DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. Não assiste 

razão a parte demandada, pois, conforme entendimento jurisprudencial, 

não há necessidade do esgotamento das vias administrativas para o 

exercício do direito de ação de cobrança do chamado Seguro DPVAT, 

verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

REJEITO a preliminar de falta de Interesse de Agir. 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103071/8/2018 Página 154 de 688



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 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 

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 estrutura torácica. 

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, 
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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 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 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 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. Para fins de ilustração segue 

detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: ESTRUTURA TORÁCICA: 

*100% sobre R$ 13.500,00 = R$ 13.500,00 *25% sobre R$ 3.375,00 = R$ 

3.375,00 Total: R$ 3.375,00 No tocante a correção monetária em seguro 

obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o evento 

danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO 

DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na 

ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da 

correção monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental 

improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: 

Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de 

incidência de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da 

indenização pela Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros 

de mora incidir a partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com 

edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante 

do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da 

importância R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), 

acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do 

acidente (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. 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: 1036643-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DOS SANTOS MOLINA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1036643-38.2017.8.11.0041. AUTOR: ANA 

PAULA DOS SANTOS MOLINA RÉU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA 

DE SEGUROS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT que ANA PAULA DOS SANTOS MOLINA, move em 

desfavor de BADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, alegando, 

em suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 16.05.2017, 

tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver 

a requerida condenada ao pagamento da integralidade da indenização do 

Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação, 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. CARÊNCIA DE AÇÃO – FALTA DE 

INTERESSE PROCESSUAL Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a 

parte autora interesse processual necessário a propositura da ação, já 

que houve o efetivo pagamento da cota parte devida a requerente. Com 

relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar que a parte 

demandante tem interesse jurídico em receber, se houver, saldo 

remanescente do seguro obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e 

necessário no caso concreto. Ademais, a matéria preliminar se confunde 

com o mérito e como tal será apreciada. Inexistindo mais preliminares, 

passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é 

modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se 

discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes 

do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de acidente 

automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que o autor traz aos autos conjunto probatório razoável 

à atestar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser observado 

o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento da 

indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

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 16.05.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 
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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 realizada a perícia no 

segurado, onde ficou constatado o nexo causal entre a lesão apresentada 

e o acidente narrado, com comprometimento de 25% do membro inferior 

direito. Considerando que o valor integral devido equivale à R$ 2.362,50 

(dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), e que 

foi realizado pagamento pela via administrativa em valor idêntico, não há 

qualquer quantia remanescente a ser recebida pela parte autora. No 

tocante a correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme 

orientação do c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO 

REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 

Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante do exposto, tendo a 

parte autora recebido o valor integral da indenização administrativamente, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I do CPC. Considerando que a medida adquiriu 

caráter contencioso, CONDENO a parte requerente ao pagamento das 

custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 

1.500,00 (mil e quinhentos reais) a favor da demandada, na forma do que 

preceitua o artigo 85, § 8°, do CPC, sendo que ficará isenta das custas 

processuais por ser beneficiárias da assistência judiciária gratuita, e, terá 

suspensa a exigibilidade da condenação dos honorários advocatícios na 

forma do artigo 98, § 3° do CPC. P.R.I. Com o trânsito em julgado, 

aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) 

dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027853-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN AUGUSTO FERREIRA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902/O-O (ADVOGADO)

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (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: 1027853-65.2017.8.11.0041. AUTOR: 

RENAN AUGUSTO FERREIRA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se Ação de Cobrança da 

Diferença do Seguro Obrigatório DPVAT proposta por RENAN AUGUSTO 

FERREIRA SILVA contra PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS, ambos devidamente qualificados nos autos. A parte requerente 

aportou aos autos pedido de desistência da ação. Instada a se manifestar, 

a parte requerida compareceu aos autos, informando que não concorda 

com o pleito de desistência. É o relatório. Decido. Conforme se depreende 

dos autos, o pedido de desistência da ação foi deduzido em momento 

posterior ao prazo para resposta, havendo necessidade da concordância 

do réu acerca da desistência proposta, de acordo com o disposto no art. 

485, § 4º, do CPC: “Art. 485 – O juiz não resolverá o mérito, quando: (...) § 

4º - Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento 

do réu, desistir da ação.” Conforme relatado, a parte ré discorda do pedido 

de desistência, nos termos do artigo 485, VIII do CPC. No entanto, tal 

irresignação não merece prosperar, pois carece de fundamentação 

plausível para tal contrariedade, pois a simples discordância não tem o 

condão de impedir a homologação da desistência, devendo o réu 
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fundamentar sua oposição em motivo relevante e justificável. Nesse 

sentido, o entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS 

JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO 

APÓS A CONTESTAÇÃO. DISCORDÂNCIA FUNDAMENTADA DO RÉU. 

ART. 267, § 4º, DO CPC. AUSÊNCIA DE MOTIVO RELEVANTE. O pedido de 

desistência da ação após a contestação exige o consentimento do réu, 

nos termos do art. 267, § 4º, do CPC. Ainda que fundamentada a 

discordância com o pedido de desistência, ausente motivo relevante e 

justificável para a discordância é de ser mantida a sentença que 

homologou a desistência da ação. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. 

(Apelação Cível Nº 70050978568,... (TJ-RS , Relator: Liege Puricelli Pires, 

Data de Julgamento: 11/10/2012, Décima Sétima Câmara Cível) PROCESSO 

CIVIL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO. MANIFESTAÇÃO DA 

REQUERIDA. DISCORDÂNCIA INFUNDADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO. 1. HAVENDO O APERFEIÇOAMENTO DA 

RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL, COM O EXERCÍCIO DO 

CONTRADITÓRIO PELA RÉ, IMPÕE-SE, PARA HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO 

DE DESISTÊNCIA FORMULADO, A MANIFESTAÇÃO DE CONCORDÂNCIA 

DA P ARTE REQUERIDA. 2. À LUZ DA INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DA 

NORMA CONTIDA NO ARTIGO 267, PARÁGRAFO 4º, DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL, NECESSÁRIA A FUNDAMENTAÇÃO PLAUSÍVEL PARA 

A CONTRARIEDADE EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE DESISTÊNCIA. 3. NO 

CASO EM APREÇO, NÃO SE AFIGURAM PLAUSÍVEIS OS ARGUMENTOS 

APRESENTADOS PELA APELANTE, NÃO IMPORTANDO A DESISTÊNCIA 

DA AÇÃO EM QUALQUER PREJUÍZO À REQUERIDA. 4. APELO NÃO 

PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (TJDF - Apelação Cí-vel 

337114020088070003 DF 0033711-40.2008.807.0003, Relator FLAVIO 

ROSTIROLA, Julgamento: 30/09/2009, Órgão Julgador: 1ª Turma Cível, 

Publicação: 19/10/2009, DJE Pág. 91) (TRF4 - APELAÇÃO CIVEL: AC 2766 

PR 2005.70.04.002766-1, Relator CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES 

LENZ, Julgamento: 26/05/2009, Órgão Julgador: TERCEIRA TURMA, 

Publicação: D.E. 17/06/2009) PROCESSO CIVIL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. 

RENÚNCIA. INSTITUTOS JURÍDICOS DIVERSOS. O AUTOR PODE DESISTIR 

DA AÇÃO APÓS A CONTESTAÇÃO DO FEITO DESDE QUE HAJA 

CONCORDÂNCIA DO RÉU. A DISCORDÂNCIA DEVE SER JUSTIFICADA 

COM BASE EM EFETIVO PREJUÍZO DECORRENTE DA HOMOLOGAÇÃO DO 

PEDIDO. DISPOSIÇÃO LEGAL QUE CONDICIONA A CONCORDÂNCIA POR 

PARTE DA FAZENDA PÚBLICA COM O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA 

PARTE AUTORA À RENÚNCIA AO DIREITO SOBRE QUE SE FUNDA A 

AÇÃO (ART. 3º DA LEI Nº 9.469/97) DEVE SER INTERPRETADA DE 

FORMA A CONCILIAR OS DIREITOS DE AMBAS AS PARTES À TUTELA 

JURISDICIONAL. 1. Depois de decorrido o prazo para a resposta, o autor 

não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação (art. 267, § 4º, 

do CPC). A discordância do réu em relação ao pedido de desistência deve 

ser justificada em face da existência de prejuízo decorrente da 

homologação do pedido. 2. O art. 3º da Lei nº 9.469/97, que determina que 

a Fazenda Pública concorde com o pedido de desistência desde que haja 

renúncia do autor sobre o direito que se funda a ação, incorre em uma 

impropriedade: concordar com o pedido de desistência, que implica a 

possibilidade de ser proposta novamente a ação, e ao mesmo tempo com 

a renúncia ao direito sobre que se funda a ação, que compreende a 

desistência no seu prosseguimento, porém com a impossibilidade de 

propô-la novamente. 3. A oposição ao pedido de desistência 

fundamentada nesse dispositivo legal não consiste propriamente em 

justificativa dessa oposição apta a não ensejar a homologação do pedido, 

mas em justificativa de sua oposição injustificada e, portanto, ilegítima, pois 

a mera oposição implica abuso de direito, não se justificando tratamento 

diferenciado para a Fazenda Pública. 4. O art. 3º da Lei nº 9.469/97 deve 

ser interpretado à luz dos princípios constitucionais orientadores do 

processo civil e legislação processual correlata; a interpretação desse 

dispositivo legal não deve conduzir à inviabilidade de a Fazenda Pública 

consentir com o pedido de desistência da ação, não desobrigando a 

Fazenda Pública a ter de justificar a sua oposição com fundamento em 

efetivo prejuízo decorrente da homologação do pedido. 5. Improvimento da 

apelação. (TRF4 - APELAÇÃO CIVEL: AC 2766 PR 2005.70.04.002766-1, 

Relator CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ, Julgamento: 

26/05/2009, Órgão Julgador: TERCEIRA TURMA, Publicação: D.E. 

17/06/2009). Assim, não trazendo o requerido motivo relevante a justificar 

a discordância, a homologação do pedido de desistência é medida que se 

impõe. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido do requerido, e por 

consequência, com fundamento no art. 485, VIII, do CPC, HOMOLOGO a 

desistência da ação, JULGANDO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONDENO a parte autora ao pagamento das 

custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 

1.000,00 (mil reais), na forma prevista no artigo 85, § 8°, do CPC. 

Entretanto SUSPENDO a exigibilidade, pelo prazo de 05 (cinco) anos, uma 

vez que lhe foi deferido os benefícios da Justiça Gratuita, diante do 

preenchimento dos requisitos legais. Considerando que a parte requerida 

efetuou o depósito dos honorários periciais antes da realização da perícia 

médica, DETERMINO a expedição de alvará para restituição do valor à 

parte requerida, mediante transferência para conta a ser indicada nos 

autos, na forma estabelecida pelo Provimento nº 36/2012 - CGJ. P.R.I. Com 

o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

formalidades de estilo. Cumpra-se Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036806-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALZIRA DO NASCIMENTO (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1036806-18.2017.8.11.0041. AUTOR: 

ALZIRA DO NASCIMENTO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que ALZIRA DO NASCIMENTO, move em 

desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 

suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 30.05.2017, 

tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver 

a requerida condenada ao pagamento da integralidade da indenização do 

Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação, além 

de documentos, arguiu preliminares de mérito, bem como combateu o 

mérito da demanda, pugnando pela improcedência da ação. Realizada a 

pericia médica no segurado, foi quantificado o grau de lesão apresentado 

pelo requerente. A parte autora impugnou a Contestação. É o relatório. 

Decido. De início, registra-se que a análise do feito em questão se 

enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo 

Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, 

preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para proferir 

sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 

(Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento de 

processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em julgamento 

de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

DA LIDE. 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, 
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normalmente, os beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do 

ponto de vista econômico, quando do ponto de vista do assessoramento 

técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da 

ação. DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO 

ANTERIOR – DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR – 

NECESSIDADE/ADEQUAÇÃO – AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO QUE O 

PEDIDO ADM FOI NEGADO PELA SEGURADORA . Alega a seguradora ré, 

em síntese, que falta a parte autora interesse processual necessário a 

propositura da ação, já que esta não lhe procurou para receber o 

pagamento pela via administrativa. Com relação à falta de interesse de 

agir, cumpre destacar que a parte demandante tem interesse jurídico em 

receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e necessário no 

caso concreto. Não assiste razão a parte demandada, pois, conforme 

entendimento jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das 

vias administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

chamado Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - 

RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo não é requisito 

essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro obrigatório.” 

(Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 

17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - 

DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - 

GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar de Ausência de 

Interesse de Agir. Inexistindo mais preliminares, passo a análise do mérito. 

De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados 

por Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização 

decorrente de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa 

por parte de qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte 

requerente que foi vítima de acidente automobilístico, resultando, em 

decorrência disto, sua invalidez permanente. Em análise dos autos, 

verifica-se que as razões esposadas pela seguradora não merecem 

guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua 

carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não 

alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização prevista 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

confira: “O pagamento da indenização será efetuado mediante simples 

prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência 

de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que o 

autor traz aos autos conjunto probatório razoável à atestar o sinistro e o 

dano dele decorrente. In casu, deve ser observado o termo “simples 

prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro 

obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige provas 

robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem a 

conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas 

aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do 

sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de 

veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, 

portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância com o 

disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, 

também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de transito. 

Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 30.05.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 
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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 10% do membro inferior 

esquerdo. Dessa forma, a invalidez permanente do autor decorreu do 

acidente narrado, bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto 

probatório colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela 

em consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo Perda 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, 

residual a perda da parte requerente, terá essa o direito de 10% sobre 

70% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para 

casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração 

segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: -MEMBRO INFERIOR 

ESQUERDO: *70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00 *10% sobre R$ 

9.450,00 = R$ 945,00 Total: R$ 945,00 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$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais), acrescidos 

de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente 

(30.05.2017) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. 

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO a 

parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e 

verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), na 

forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. 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: 1003745-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO GASPAR SILVA RIBEIRO (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 BRUNO GASPAR SILVA RIBEIRO, move em 

desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 

suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 28.08.2016, 

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. PEDIDO ADMINISTRATIVO PRÉVIO – DA FALTA DE INTERESSE DE 

AGIR. Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora 

interesse processual necessário a propositura da ação, já que esta não 

lhe procurou para receber o pagamento pela via administrativa. Com 

relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar que a parte 

demandante tem interesse jurídico em receber o seguro obrigatório 
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DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. Não assiste 

razão a parte demandada, pois, conforme entendimento jurisprudencial, 

não há necessidade do esgotamento das vias administrativas para o 

exercício do direito de ação de cobrança do chamado Seguro DPVAT, 

verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

REJEITO a preliminar de falta de Interesse de Agir. 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 28.08.2016, 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 
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de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada a perícia no 

segurado, onde ficou constatado o nexo causal entre a lesão apresentada 

e o acidente narrado, com comprometimento de 50% do ombro esquerdo. 

Dessa forma, a invalidez permanente do autor decorreu do acidente 

narrado, bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório 

colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em 

consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo Perda completa da mobilidade de um dos ombros, 

cotovelos, punhos ou dedo polegar terá a vítima direito a 25% do valor 

total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

sendo, no caso em tela, média a perda da parte requerente, terá essa o 

direito de 50% sobre 25% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

que é o teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins 

de ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: 

-OMBRO ESQUERDO: *25% sobre R$ 13.500,00 = R$ 3.375,00 *50% sobre 

R$ 3.375,00 = R$ 1.687,50. Total: R$ 1.687,50. No tocante a correção 

monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ 

incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação a data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO 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 (28.08.2016) 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. 

320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à 

propositura da ação.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1017251-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEMEGINIO ALEXANDRE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT que DEMEGINIO ALEXANDRE 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 18.04.2017, 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. 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103071/8/2018 Página 162 de 688



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. 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 18.04.2017, 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 
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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 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 dos ombros, 

cotovelos, punhos ou dedo polegar 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 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 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 (18.04.2017) e juros de mora de 

1% ao mês, desde a citação. Considerando que a medida adquiriu caráter 

contencioso, CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 

(mil e trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. 

P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017327-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON BENEDITO DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CAMPOS LEITE OAB - MT0021005A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT que EDSON BENEDITO DE SIQUEIRA, move em desfavor de PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de 

acidente de trânsito ocorrido no dia 01.04.2015, tendo resultado a sua 

invalidez permanente, razão pela qual pretende ver a requerida 

condenada ao pagamento da integralidade da indenização do Seguro 

DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação, 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. CARÊNCIA DA AÇÃO - FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR EM RAZÃO DE PAGAMENTO DA COBERTURA EM 

SEDE ADMINISTRATIVA Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a 

parte autora interesse processual necessário a propositura da ação, já 

que houve o efetivo pagamento da cota parte devida a requerente. Com 

relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar que a parte 

demandante tem interesse jurídico em receber, se houver, saldo 

remanescente do seguro obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e 

necessário no caso concreto. Ademais, a matéria preliminar se confunde 

com o mérito e como tal será apreciada. Inexistindo mais preliminares, 

passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é 

modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se 

discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes 

do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de acidente 

automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

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 
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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 01.04.2015, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi 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 

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 70% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 
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reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. 

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 70% do 

valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), sendo, no caso em tela, média a perda da parte requerente, terá 

essa o direito de 50% sobre 70% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. 

Para fins de ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao 

caso: -MEMBRO SUPERIOR DIREITO: *70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 

9.450,00 *50% sobre R$ 9.450,00 = R$ 4.725,00 -ESTRUTURA CRÂNIO 

FACIAL: *100% sobre R$ 13.500,00 = R$ 13.500,00 *50% sobre R$ 

13.500,00 = R$ 6.750,00 Total: R$ 4.725,00 + R$ 6.750,00 = R$ 11.475,00. 

Considerando que o valor integral devido equivale à R$ 11.475,00 (onze 

mil quatrocentos e setenta e cinco reais), e que foi realizado pagamento 

pela via administrativa no valor de R$ 7.087,50, há um saldo remanescente 

a ser recebida pela parte autora no valor de R$ 4.387,50. 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$ 4.387,50 (Quatro mil trezentos e oitenta e 

sete reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção monetária pelo 

INPC/IBGE, a partir da data do acidente (01.04.2015) e juros de mora de 

1% ao mês, desde a citação. Considerando que a medida adquiriu caráter 

contencioso, CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 

(mil e trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. 

P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018920-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODNEY MOREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT que ODNEY MOREIRA 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 20.04.2017, 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. 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103071/8/2018 Página 166 de 688



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 20.04.2017, 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 75% do ombro 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 
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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 (20.04.2017) e juros de mora de 1% ao mês, 

desde a citação. Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e 

trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. P.R.I. 

Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora 

no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos 

remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, 

da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL 

DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021572-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA HENRIQUE MIRA (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)

 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT que MARIA APARECIDA HENRIQUE MIRA, move em desfavor de 

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi 

vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 22.05.2017, tendo resultado 

a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver a requerida 

condenada ao pagamento da integralidade da indenização do Seguro 

DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação, além 

de documentos, arguiu preliminares de mérito, bem como combateu o 

mérito da demanda, pugnando pela improcedência da ação. Realizada a 

pericia médica no segurado, foi quantificado o grau de lesão apresentado 

pelo requerente. A parte autora impugnou a Contestação. É o relatório. 

Decido. De início, registra-se que a análise do feito em questão se 

enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo 

Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, 

preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para proferir 

sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 

(Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento de 

processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em julgamento 

de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

DA DEMANDA PARA SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO 

DPVAT S.A. Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força 

do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o 

responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas 

pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, 

sendo evidente que os valores pagos são compensados entre as 

companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por 

veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não 

realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos 

dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por 

todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” 

Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de 

seguro DPVAT nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo 

injustificado, o encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder 

deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força 

de lei (o que não pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no 

caso a de nº 154/2006), as companhias seguradoras formam um 

consórcio, sendo cada uma delas responsável pelo pagamento da 

indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência 

foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, considerando que, 

normalmente, os beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do 

ponto de vista econômico, quando do ponto de vista do assessoramento 

técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da 

ação. PEDIDO ADMINISTRATIVO PRÉVIO – DA FALTA DE INTERESSE DE 

AGIR. Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora 

interesse processual necessário a propositura da ação, já que esta não 

lhe procurou para receber o pagamento pela via administrativa. Com 

relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar que a parte 

demandante tem interesse jurídico em receber o seguro obrigatório 

DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. Não assiste 

razão a parte demandada, pois, conforme entendimento jurisprudencial, 

não há necessidade do esgotamento das vias administrativas para o 

exercício do direito de ação de cobrança do chamado Seguro DPVAT, 

verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

REJEITO a preliminar de falta de Interesse de Agir. 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 
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pretensão sem resolução do mérito. Portanto, a preliminar suscitada 

depende do julgamento do mérito da questão, e com o tal será apreciada. 

Inexistindo mais preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se 

que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos 

Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano 

pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de qualquer 

um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 

acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. 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 22.05.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi 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 

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 
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indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos 

membros inferiores terá a vítima direito a 70% do valor total da indenização 

que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, 

média a perda da parte requerente, terá essa o direito de 50% sobre 70% 

de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de 

debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue 

detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: -MEMBRO INFERIOR 

DIREITO: *70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00 *50% sobre R$ 9.450,00 

= R$ 4.725,00. Total: R$ 4.725,00. No tocante a correção monetária em 

seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o 

evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. 

INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO 

INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT o 

termo inicial da correção monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo 

Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 

- Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a 

data de incidência de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento 

da indenização pela Seguradora configura ilícito contratual, devendo os 

juros de mora incidir a partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com 

edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante 

do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da 

importância R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), 

acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do 

acidente (22.05.2017) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. 

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO a 

parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e 

verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), na 

forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. P.R.I. Com o trânsito em 

julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 

(trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1026855-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DAS GRACAS CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT que ADRIANO DAS GRAÇAS CARVALHO, move em desfavor de 

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi 

vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 02.04.2017, 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. 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. 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 
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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. 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 02.04.2017, 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 
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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 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 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: *70% 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 (02.04.2017) e juros de mora de 

1% ao mês, desde a citação. Considerando que a medida adquiriu caráter 

contencioso, CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 

(mil e trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. 

P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito [1] Art. 

320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à 

propositura da ação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019516-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT que ROBERTO DIAS 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 21.12.2016, tendo resultado a sua 

invalidez permanente, razão pela qual pretende ver a requerida 

condenada ao pagamento da integralidade da indenização do Seguro 

DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação, além 

de documentos, arguiu preliminares de mérito, bem como combateu o 

mérito da demanda, pugnando pela improcedência da ação. Realizada a 

pericia médica no segurado, foi quantificado o grau de lesão apresentado 

pelo requerente. A parte autora impugnou a Contestação. É o relatório. 

Decido. De início, registra-se que a análise do feito em questão se 

enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo 

Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, 

preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para proferir 

sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 

(Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento de 

processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em julgamento 

de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. 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 
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ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, 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. 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 21.12.2016, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 
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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 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 50% sobre 25% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

que é o teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins 

de ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: 

-OMBRO ESQUERDO: *25% sobre R$ 13.500,00 = R$ 3.375,00 *75% sobre 

R$ 3.375,00 = R$ 2.531,25. Total: R$ 2.531,25. 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 (21.12.2016) e juros de mora de 

1% ao mês, desde a citação. Considerando que a medida adquiriu caráter 

contencioso, CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 

(mil e trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. 

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: 1026407-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FARIAS MOTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT que JOSÉ FARIAS MOTA, move em desfavor de PORTO SEGURO 

CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente 

de trânsito ocorrido no dia 01.06.2017, tendo resultado a sua invalidez 

permanente, razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao 

pagamento da integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. Devidamente 

citada, a parte ré apresentou contestação, além de documentos, arguiu 

preliminares de mérito, bem como combateu o mérito da demanda, 

pugnando pela improcedência da ação. Realizada a pericia médica no 

segurado, foi quantificado o grau de lesão apresentado pelo requerente. A 

parte autora impugnou a Contestação. É o relatório. Decido. De início, 

registra-se que a análise do feito em questão se enquadra na hipótese 

prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo Civil Brasileiro, que 

assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, 

à ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. 

(Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) § 2o Estão 

excluídos da regra do caput: II - o julgamento de processos em bloco para 

aplicação de tese jurídica firmada em julgamento de casos repetitivos.” 

Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o recebimento do 

seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente decorrente de acidente 

de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se 

necessário a apreciação das preliminares suscitadas em sede de 

contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA PARA 

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. 

Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força do que reza 

o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável 

pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, 

total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que 

os valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. 

“Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, 

com seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será 

paga nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. PEDIDO 

ADMINISTRATIVO PRÉVIO – DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Alega a 

seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora interesse processual 

necessário a propositura da ação, já que esta não lhe procurou para 

receber o pagamento pela via administrativa. Com relação à falta de 

interesse de agir, cumpre destacar que a parte demandante tem interesse 

jurídico em receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e 

necessário no caso concreto. Não assiste razão a parte demandada, pois, 

conforme entendimento jurisprudencial, não há necessidade do 

esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação 

de cobrança do chamado Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo 

não é requisito essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro 

obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da 

publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA 

ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA 

MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

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 
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prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar de falta de Interesse 

de Agir. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE E A SUCUMBÊNCIA AUTORAL. 

Alega a seguradora requerida que, o ônus sucumbencial deve ser 

suportado pela parte autora, já que a ré não deu causa ao ajuizamento da 

ação, consoante não haver pedido administrativo prévio, não podendo ser 

penalizada com os custos da ação judicial. O artigo 85 do Código de 

processo Civil Brasileiro determina que: "A sentença condenará o vencido 

a pagar honorários ao advogado do vencedor”. Em razão dos princípios 

da causalidade e da sucumbência, o pagamento das custas processuais 

está vinculado ao insucesso da parte na demanda, cujas despesas devem 

ser ressarcidas pela parte que restou vencida na causa. No caso em tela 

incontroverso que a parte autora teve sua pretensão resistida com a 

apresentação da contestação pela demandada, inclusive com pedidos de 

extinção da pretensão sem resolução do mérito. Portanto, a preliminar 

suscitada depende do julgamento do mérito da questão, e com o tal será 

apreciada. Inexistindo mais preliminares, passo a análise do mérito. De 

início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por 

Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente 

de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de 

qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi 

vítima de acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua 

invalidez permanente. 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 01.06.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 
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reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi 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 (01.06.2017) e juros de mora de 1% ao mês, desde a 

citação. Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e 

trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. P.R.I. 

Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora 

no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos 

remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, 

da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL 

DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1023237-81.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WESLE JOSE DA SILVA SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1023237-81.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: 

WESLE JOSE DA SILVA SOUZA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de pedido de 

cumprimento de sentença formulado pelo exequente Id:14443834. 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1024260-28.2017.8.11.0041. AUTOR: 

VICTOR HUGO DUARTE DE OLIVEIRA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que VICTOR HUHO 

DUARTE DE OLIVEIRA, move em desfavor de SEGURADORA LÍDER DO 

CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A, alegando, em suma, que foi vitima 

de acidente de trânsito ocorrido no dia 09.04.2016, tendo resultado a sua 

invalidez permanente, razão pela qual pretende ver a requerida 

condenada ao pagamento da integralidade da indenização do Seguro 

DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação, além 

de documentos, arguiu preliminares de mérito, bem como combateu o 

mérito da demanda, pugnando pela improcedência da ação. Realizada a 

pericia médica no segurado, foi quantificado o grau de lesão apresentado 

pelo requerente. A parte autora impugnou a Contestação. É o relatório. 

Decido. De início, registra-se que a análise do feito em questão se 

enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo 

Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, 

preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para proferir 

sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 

(Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento de 

processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em julgamento 

de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO 

DE ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO Aduz a parte requerida que a parte 

autora colacionou aos autos petição com protocolo de recebimento de 

processo administrativo. Contudo deixou de juntar os documentos que 

devem instruir o referido processo. Desta forma, ausente a comprovação 

do requerimento administrativo. Ao final, pugnou pela intimação do autor 

para que compareça à Seguradora, apresentando a documentação 

devida. No entanto, cabe ressaltar que não há necessidade do 

esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação 

de cobrança do chamado Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo 

não é requisito essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro 

obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da 

publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA 

ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA 
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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. Depreende-se disso, que a 

ausência de comprovação da propositura de processo administrativo, não 

obsta o acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que 

lhe assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

INDEFIRO o pedido de intimação e REJEITO a preliminar supradita. DA 

AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO ANTERIOR – DA FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR. Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a parte 

autora interesse processual necessário a propositura da ação, já que esta 

não lhe procurou para receber o pagamento pela via administrativa. Com 

relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar que a parte 

demandante tem interesse jurídico em receber o seguro obrigatório 

DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. Não assiste 

razão a parte demandada, pois, conforme entendimento jurisprudencial, 

não há necessidade do esgotamento das vias administrativas para o 

exercício do direito de ação de cobrança do chamado Seguro DPVAT, 

verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

REJEITO a preliminar de Ausência de Interesse de Agir. DA AUSÊNCIA DO 

LAUDO DO IML – DESCUMPRIMENTO AO ART. 5º, §5º DA LEI 6.194/74 

Alega a parte requerida que “(...) o autor não apresentou qualquer 

documento conclusivo no que tange ao direito de receber a íntegra do teto 

indenizatório no que se refere à invalidez de caráter permanente, vez que 

não trouxe aos autos laudo do IML, documento imprescindível para 

apuração da lesão (...)”. Afirmou ainda, que agindo de tal forma a 

requerente descumpriu o artigo 5º da Lei 6.194/74. No entanto, de uma 

simples leitura do mencionado dispositivo, extrai-se que, em momento 

algum, ele faz exigência da juntada do laudo do IML, verbis: “Art 5º - O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” Conclui-se que o laudo do IML não é o 

único instrumento capaz de aferir a invalidez permanente da vítima, 

podendo ser comprovada mediante outros documentos firmados por 

profissionais da saúde ou mediante realização de perícia médica. Além 

disso, no caso em tela, verifica-se que o acidente foi devidamente 

comprovado mediante Boletim de Ocorrência juntado à fl. 19. Desta forma, 

REJEITO a preliminar suscitada. Inexistindo mais preliminares, passo a 

análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de 

indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se discute a 

existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes do sinistro. 

Alega a parte requerente que foi vítima de acidente automobilístico, 

resultando, em decorrência disto, sua invalidez permanente. Em análise 

dos autos, verifica-se que as razões esposadas pela seguradora não 

merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório 

de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, 

ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, 

não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização 

prevista será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente, confira: “O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que o 

autor 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 09.04.2016, 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 
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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 joelho 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 quadril, joelho 

ou tornozelo, terá a vítima direito a 25% do valor total da indenização que é 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, 

intensa a perda da parte requerente, terá essa o direito de 75% sobre 

25% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para 

casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração 

segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: - Joelho 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 (09.04.2016) e juros de mora de 1% ao mês, 

desde a citação. Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e 

trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. P.R.I. 

Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora 

no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos 

remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, 

da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL 

DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031841-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOVELINO BORGES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1031841-94.2017.8.11.0041. AUTOR: 

JOVELINO BORGES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT que JOVELINO BORGES, move em desfavor de 

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi 

vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 28.05.2017, tendo resultado 

a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver a requerida 

condenada ao pagamento da integralidade da indenização do Seguro 

DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação, 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 
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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 REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. Alega a 

seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora interesse processual 

necessário a propositura da ação, já que esta não lhe procurou para 

receber o pagamento pela via administrativa. Com relação à falta de 

interesse de agir, cumpre destacar que a parte demandante tem interesse 

jurídico em receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e 

necessário no caso concreto. Não assiste razão a parte demandada, pois, 

conforme entendimento jurisprudencial, não há necessidade do 

esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação 

de cobrança do chamado Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo 

não é requisito essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro 

obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da 

publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA 

ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA 

MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar de falta de Interesse 

de Agir. DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PERANTE A PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS A requerida aduz que o documento 

apresentado pela parte autora não é suficiente para comprovar o 

requerimento na esfera administrativa. Por tal motivo, requer a suspensão 

do processo judicial pelo prazo de 60 dias e a intimação da parte autora 

para comparecer à Porto Seguro a fim de proceder com a regulação 

administrativa. No entanto, conforme entendimento jurisprudencial, não há 

necessidade do esgotamento das vias administrativas para o exercício do 

direito de ação de cobrança do Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo 

não é requisito essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro 

obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da 

publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA 

ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA 

MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, não há necessidade 

de determinar a intimação da parte autora para que proceda com a 

regulação administrativa. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DE 

TERCEIRO. Quanto à questão de ausência de pressuposto de constituição 

e de desenvolvimento valido e regular do processo, em virtude da juntada 

de comprovante de residência em nome de terceiro, o artigo 319 do CPC, 

ao elencar os requisitos da petição inicial, traz a determinação de que seja 

indicado o endereço das partes, o que foi devidamente observado. O 

artigo 320[1], por sua vez, determina a apresentação dos documentos 

indispensáveis à propositura da demanda, não sendo o comprovante de 

endereço um documento obrigatório, pois já é suficiente a indicação da 

residência efetuada na petição inicial. Nesse sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E RG. DESCABIMENTO. Desnecessária, 

na espécie, a determinação de juntada de comprovante de residência e 

RG para o processamento da inicial. Precedentes desta Corte. AGRAVO 

DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de 

Instrumento Nº 70059791533, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 14/05/2014. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPROVANTE DE 

ENDEREÇO. Não se tratando de demanda em que seja obrigatória a 

comprovação do endereço da parte, em virtude da causa de pedir, é 

desnecessária a emenda à inicial com a juntada de comprovante de 

endereço da parte autora. Agravo de instrumento provido, de plano. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059638015, Décima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado 

em 12/05/2014). Assim, a ação deve ter prosseguimento, não havendo a 

necessidade de ser juntado o comprovante de endereço em nome da 

parte autora. Portanto, REJEITO a preliminar. Inexistindo mais preliminares, 

passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é 

modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se 

discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes 

do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de acidente 

automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que o autor traz aos autos conjunto probatório razoável 

à atestar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser observado 

o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento da 

indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 
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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 28.05.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi 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 e 

25% da estrutura craniofacial. 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 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 - OMBRO 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 
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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$ 5.062,50 

(cinco mil e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), acrescidos de 

correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente 

(28.05.2017) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. 

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO a 

parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e 

verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), na 

forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. P.R.I. Com o trânsito em 

julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 

(trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito [1] Art. 320. A petição inicial será instruída com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038617-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CRISTIANO FREIRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1038617-13.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: FRANCISCO CRISTIANO FREIRE REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que 

FRANCISCO CRISTIANO FREIRE, move em desfavor de PORTO SEGURO 

CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente 

de trânsito ocorrido no dia 07.12.2016, tendo resultado a sua invalidez 

permanente, razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao 

pagamento da integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. Devidamente 

citada, a parte ré apresentou contestação, além de documentos, arguiu 

preliminares de mérito, bem como combateu o mérito da demanda, 

pugnando pela improcedência da ação. Realizada a pericia médica no 

segurado, foi quantificado o grau de lesão apresentado pelo requerente. A 

parte autora impugnou a Contestação. É o relatório. Decido. De início, 

registra-se que a análise do feito em questão se enquadra na hipótese 

prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo Civil Brasileiro, que 

assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, 

à ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. 

(Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) § 2o Estão 

excluídos da regra do caput: II - o julgamento de processos em bloco para 

aplicação de tese jurídica firmada em julgamento de casos repetitivos.” 

Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o recebimento do 

seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente decorrente de acidente 

de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se 

necessário a apreciação das preliminares suscitadas em sede de 

contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA PARA 

SEGURADORA LÍDER. 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. SATISFAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM 

ESFERA ADMINISTRATIVA - CARENCIA DA AÇÃO – 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 

houve o efetivo pagamento da cota parte devida a requerente. Com 

relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar que a parte 

demandante tem interesse jurídico em receber, se houver, saldo 

remanescente do seguro obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e 

necessário no caso concreto. Ademais, a matéria preliminar se confunde 

com o mérito e como tal será apreciada. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA 

EM NOME DE TERCEIRO– 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 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 
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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 07.12.2016, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada a perícia no 

segurado, onde ficou constatado o nexo causal entre a lesão apresentada 

e o acidente narrado, com comprometimento de 75% do joelho 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 quadril, joelho 

ou tornozelo, terá a vítima direito a 25% do valor total da indenização que é 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, 

intensa a perda da parte requerente, terá essa o direito de 75% sobre 

25% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para 

casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração 

segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: - Joelho Direito: 

*25% sobre R$ 13.500,00 = R$ 3.375,00 *50% sobre R$ 3.375,00 = R$ 

2.531,25 Total: R$ 2.531,25 Considerando que já houve pagamento em 

sede administrativa no valor de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta 

e dois reais e cinquenta centavos), resta um saldo remanescente no valor 

de R$ 168,75 a ser indenizada. No tocante a correção monetária em 

seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o 

evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. 

INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO 

INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT o 

termo inicial da correção monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo 

Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 
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- 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$ 168,75 (cento e setenta e oito reais e setenta e cinco 

centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da 

data do acidente (07.12.2016) e juros de mora de 1% ao mês, desde a 

citação. Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e 

trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. 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.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021663-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL CENTER PIAZZA VERONA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POTYRA IRAE LOUREIRO OAB - MT18910/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTER GOULART BORGES ABDALLA (EXECUTADO)

ABDALLA TURKI ABDALLA MAHMOUD LAUH (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1021663-52.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

CONDOMINIO RESIDENCIAL CENTER PIAZZA VERONA EXECUTADO: 

ABDALLA TURKI ABDALLA MAHMOUD LAUH, ESTER GOULART BORGES 

ABDALLA Vistos etc. Analisando inicialmente os autos, verifica-se que a 

parte requerente pretende em sua exordial a concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita. Com efeito, o Código de Processo Civil 

dispõe sobre a assistência àqueles com insuficiência de recursos para 

pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios 

tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei (art.98). Todavia, é 

sabido que a pessoa jurídica somente pode obter o benefício da justiça 

gratuita quando ela comprova sua hipossuficiência financeira, não 

bastando para tanto sua simples afirmação pelo causídico, devendo a 

parte interessada comprovar a insuficiência de renda. Desta feita, não 

houve efetiva demonstração da incapacidade financeira da empresa, 

como se exige para a pessoa jurídica à medida que se impõe é o 

indeferimento do pleito. Em caso análogo decidido por esse Juízo, fora 

indeferido o pedido de Justiça Gratuita postulado por pessoa jurídica. 

Decisão essa que foi objeto de agravo de instrumento, e também 

indeferido, conforme acórdão, verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO DE EXECUÇÃO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - PESSOA JURÍDICA 

COM FINS LUCRATIVOS - HIPOSSUFICIÊNCIA DE RECURSOS 

NÃO-COMPROVADA – RECURSO IMPROVIDO. A gratuidade de justiça 

pode ser reconhecida à pessoa jurídica, desde que demonstre de forma 

cabal a insuficiência de recursos para arcar com as despesas 

processuais.” (TJMT – Agravo de Instrumento n°. 37856/2005 - 

Julgamento: 28.11.2005) Destaquei. Ainda, sobre o assunto a 

jurisprudência: Acerca do tema, é o entendimento do TJ-MT: GRAVO 

INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA EM REGIME DE 

LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL – ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO 

COMPROVADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ainda que em 

regime de liquidação extrajudicial ou paralisação de faturamento, a 

concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica depende de 

demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos 

processuais (AgRg no AREsp 341.016/SP). Se não comprovada a 

situação atual de miserabilidade financeira, impõe-se o indeferimento do 

pedido, com a abertura de prazo para o recolhimento do preparo recursal. 

(AgR 2287/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 11/06/2018). 

E M E N T AAGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE 

CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA 

JURÍDICA - NECESSIDADE COMPROVADA - DIREITO DEFERIDO - 

RECURSO PROVIDO.Para a pessoa jurídica de direito privado a concessão 

do benefício da justiça gratuita é admitida em caráter excepcional e 

depende da demonstração de que a empresa não tem condições de 

custear as despesas processuais. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2018, 

Publicado no DJE 08/06/2018) Tal demonstração não foi devidamente 

carreada aos autos, restando claro que a parte autora não faz jus aos 

benefícios da assistência judiciária. Com essas considerações, INDEFIRO 

o pedido de Justiça Gratuita postulado pela requerente, pois não vislumbro 

a falta de condições financeiras para arcar com as custas do processo, 

sem o comprometimento de seu desenvolvimento econômico. Intime-se a 

parte autora, para recolher as custas processuais iniciais em 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento da inicial nos termos do artigo 321, 

parágrafo único do Código de Processo Civil. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021595-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. G. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REYNALDO OLIVEIRA RUY OAB - MT0013895A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

U. C. C. D. T. M. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1021595-05.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

DORIVAL GUEDES DA SILVA REQUERIDO: UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Vistos etc. O autor narra que 

mantém vínculo contratual de assistência de saúde com a requerida, 

através de contrato de prestação de serviços médicos e hospitalares nº 

5110230, no sistema de Plano de Contratação Coletiva por Adesão, 

firmado com a Caixa de Assistência dos Advogados do Estado de Mato 

Grosso – CAA-MT. Explana que se encontra em tratamento psiquiátrico 

desde junho de 2004, sendo portador de transtorno depressivo recorrente 

com episódios de intensidade grave (CID 10 – F33.2). Salienta que por 

muitos anos vem testando diversos medicamentos, com o objetivo de 

melhora ou cura, no entanto todas essas drogas não surtiram o resultado 

esperado, inclusive o tratamento por Estimulação Magnética 

Transcraniana. Alega que também foi diagnosticado com Fibromialgia – 

SFM, uma síndrome crônica caracterizada por queixas dolorosas 

neuromusculares difusas e pela presença de pontos dolorosos em 

regiões anatomicamente determinadas. Sustenta que ao retornar em 

consulta médica em dezembro de 2017, foi informado que já não se tinha 

mais o que ser indicado no tratamento farmacológico, tendo a sua médica 

psiquiatra em março do presente ano, indicado a realização de 

Eletroconvulsoterapia (ECT) como alternativa de tratamento. Explana que 

encaminhou a demandada e-mail o pedido da médica indicando tal 

tratamento, em resposta foi solicitado pela empresa reclamada o código do 

procedimento para ser verificado o local do procedimento, feito isso, a 

requerida encaminhou resposta negativa via e-mail, informando que não 

havia cobertura pelo plano de saúde conforme rol da ANS. Pugna em sede 

de antecipação de tutela para que seja determinado a ré que autorize, 

custeie e garanta o procedimento de Eletroconvulsoterapia – ECT (Código 

CBHPM 20104170), na quantidade de sessões necessárias ao tratamento 

do autor, a ser realizado na Clínica Vida Diagnóstico e Saúde em Várzea 

Grande-MT. Com a inicial juntou documentos. Custas processuais 

devidamente recolhidas (IDs. 14275344 e 14275385). Recebo o presente 

feito pelo procedimento comum. É o Relatório. Decido. Trata-se de Ação de 

Obrigação de Fazer c/c Restituição de Valore Pagos e Danos Morais, com 

Pedido de Antecipação de Tutela, proposta por DORIVAL GUEDES DA 

SILVA em desfavor de UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO. Sobre o instituto da tutela, o art. 300 do CPC prescreve os 

requisitos para obtenção da tutela antecipada, vejamos: “Art. 300. A tutela 

de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo.” Sobre o tema, Fredie Didier Jr., Paula S. Braga e Rafael A. de 

Oliveira, leciona em Curso de Direito Processual Civil - Vol. 2, in verbis: “A 
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tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). 

Em ambos os caso, a sua concessão pressupõe, genericamente, a 

demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida 

como “fumus boni iuris”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano 

ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final 

que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como 

“periculum in mora”) (art.300, CPC)”. Nesse contexto, para deferimento da 

antecipação de tutela é necessária à existência da probabilidade do 

direito, bem como a demonstração de fundado receio de dano ou risco ao 

resultado do processo. Logo, os fatos trazidos na inicial dão conta nesse 

momento processual de cognição sumária, sendo que a prova 

probabilidade do direito perfaz caracterizada pela comprovação da 

relação jurídica entre as partes, conforme Contrato colacionado aos autos 

(ID 14220669). Em análise a exordial, observam-se documentos que 

corroborem com a alegação da necessidade do tratamento de 

Eletroconvulsoterapia, uma vez que foi juntado à exordial a Indicação do 

procedimento pela médica psiquiatra do autor (ID 14220908, 14220949). 

Além disso o autor colacionou aos autos e-mail pelo qual solicitou o 

procedimento (ID 14220883), bem como a negativa da prestadora de 

serviços, ora requerida (ID 14220908). Outrossim, ao longo da tramitação 

processual, sem autorização para realização do procedimento indicado, 

poderá por em risco a saúde do requerente. Nesse interim, analisadas as 

alegações apresentadas, aliadas aos documentos atrelados à inicial, 

conclui-se que inicialmente estão presentes os requisitos necessários ao 

deferimento da antecipação da tutela, pois não pode o paciente ser 

impedido de receber tratamento médico adequado para assegurar sua 

melhor qualidade de vida. Além disso, o plano de saúde pode estabelecer 

as doenças que estão sendo cobertas, mas não o tipo de tratamento ou 

procedimento adequado para sua cura. Outrossim, estando ausente no 

contrato cláusula expressa de exclusão do procedimento denominado 

Eletroconvulsoterapia (ECT), é devida a cobertura do plano indicado pelo 

médico como necessário, posto que deve ser aplicado a lei consumerista, 

que determina a interpretação das cláusulas contratuais de forma mais 

favorável ao consumidor. Nesse sentido, colho a jurisprudência: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CDC ? REALIZAÇÃO DE SESSÕES 

DE ELETROCONVULSOTERAPIA ? QUADRO DE DEPRESSÃO GRAVE ? 

INDICAÇÃO MÉDICA - RECUSA DE AUTORIZAÇÃO PARA O 

TRATAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os contratos de 

planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, 

nos termos do artigo 35 da Lei 9.656/98, pois envolvem típica relação de 

consumo. Assim, incide, na espécie, o artigo 47 do CDC, que determina a 

interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao 

consumidor. 2. Hipótese em que é possível concluir que não há justificativa 

plausível para a negativa de autorização do tratamento requerido, 

sobretudo considerando a indicação médica e a existência de cobertura 

da doença que acometeu a agravada, tendo em vista que o plano de 

saúde contratado tem cobertura para todas as doenças, não havendo que 

se falar em limitação de procedimentos. Necessidade de proteção da vida 

da parte agravada. 3. Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça 

firmou entendimento no sentido de que há "possibilidade do plano de 

saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de 

tratamento utilizado para a cura de cada uma delas" e que "é abusiva a 

negativa de cobertura pelo plano de saúde de procedimento, tratamento, 

medicamento ou material considerado essencial para preservar a saúde e 

a vida do paciente" (AgInt no AREsp 1001663/RJ,) 4. RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-DF 07007327520178070000 

0700732-75.2017.8.07.0000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 

Data de Julgamento: 20/04/2017, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 

Publicado no DJE : 04/05/2017 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE ECT 

(ELETROCONVULSOTERAPIA) .  PREVISÃO CONTRATUAL. 

INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR/ADERENTE. 1. As 

coberturas de procedimentos médicos por planos de saúde se sujeitam a 

um rol mínimo editado pela ANS, o qual não pode prever as hipótese do art. 

10 da Lei 9.656/98 e não pode excluir ou mitigar as hipóteses do art. 12 da 

mesma Lei. Não obstante, evidentemente que os contratos firmados 

podem alargar o espectro mínimo de cobertura, inclusive cobrindo as 

hipóteses do citado art. 10. 2. No presente caso, o contrato entabulado 

entre as partes estipula diversas coberturas para contratantes 

acometidos de transtorno psiquiátricos, conforme cláusulas 8.1 e 8.2, 

dentre as quais o exames e tratamentos em períodos de surtos. 3. Cumpre 

referir que ao caso se aplica o CDC e se trata de contrato de adesão, o 

que impõe a interpretação de suas cláusulas da maneira mais favorável ao 

aderente e consumidor, o que impõe ao plano de saúde o ônus de 

demonstrar de forma extreme de dúvidas que o procedimento buscado 

não é previsto no rol da ANS ou no contrato e que tal situação é clara ao 

consumidor e aderente, ônus do qual não se desincumbiu, sendo o caso 

de manutenção da tutela. AGRAVO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento 

Nº... 70076008168, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em 25/04/2018).(TJ-RS - 

AI: 70076008168 RS, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Data de 

Julgamento: 25/04/2018, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 02/05/2018) APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER 

COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. 

ELETROCONVULSOTERAPIA. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. 

NEGATIVA DE COBERTURA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO DE ADESÃO. 

DANO MORAL. OCORRÊNCIA. ASTREINTES. OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

DESCUMPRIMENTO DEMONSTRADO. REDUÇÃO. ENRIQUECIMENTO SEM 

CAUSA. 1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que 

julgou procedentes os pedidos do autor para: a) impor à ré o pagamento 

dos encargos financeiros necessários aos procedimentos de 

eletroconvulsoterapia (ECT) já realizados pelo autor, bem como as demais 

sessões que forem necessárias, a critério médico; b) condenar a 

requerida ao pagamento de multa por descumprimento da decisão que 

antecipou os efeitos da tutela; c) condenar a ré ao pagamento de 

indenização por danos morais, acrescidos de juros e correção monetária. 

2. "É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que:"O plano de saúde 

pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de 

tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do 

procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial 

para sua realização de acordo com o proposto pelo médico". (AgInt no 

AREsp 1181628/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA 

TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 09/03/2018) 3. Este Tribunal, instado 

a se manifestar sobre o tema em inúmeras oportunidades, tem consolidado 

o entendimento de que o rol de procedimentos elaborados pela Agência 

Nacional de Saúde tem por escopo resguardar os segurados, garantindo 

um mínimo de cobertura devida pelos planos privados de assistência à 

saúde. Por tal motivo, o aludido rol é compreendido como enumeração 

meramente exemplificativa, que não deve ser utilizado como instrumento 

para recusa de tratamento, sob pena de violação ao princípio da dignidade 

da pessoa humana - fundamento do Estado Democrático de Direito e 

parâmetro para harmonização da ordem jurídica. 4. Além de frustrar a 

legítima expectativa que se tem em relação à contratação de um seguro de 

saúde, a negativa de cobertura, na espécie, é determinante para o 

agravamento do quadro de aflição, angústia e intranquilidade que já 

acomete o beneficiário e sua família. Por essa razão, a conduta da 

seguradora desborda dos limites do mero inadimplemento contratual e 

afasta a alegação de ausência de prova a respeito do malefício 

extrapatrimonial. 5. Tendo o autor obtido, ainda que por razões alheias à 

vontade da recorrente, o tratamento necessário à preservação de sua 

saúde e de sua integridade física e psíquica - intento motivador deste feito 

-, verifica-se a necessidade de redução da multa imposta, sob pena de 

enriquecimento sem causa. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-DF 20170110090915 DF 0002921-64.2017.8.07.0001, Relator: 

SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 18/04/2018, 2ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE : 27/04/2018 . Pág.: 282/315). Em 

caso análogo eis o entendimento do TJ-MT: INDENIZAÇÃO POR DANO 

MATERIAL E MORAL – PLANO DE SAÚDE - TRATAMENTO – 

ELETROCONVULSOTERAPIA – NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA – 

HOSPITAL DE ALTO CUSTO – OBRIGATORIEDADE – LIMITAÇÃO – 

TABELA PRATICADA - SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA 

CONFIGURADA - SENTENÇA REFORMADA – DANO MORAL – CABIMENTO 

- ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA INVERTIDO - RECURSO PROVIDO. 

Revelando-se de urgência/emergência o tratamento buscado, inclusive 

com indicação de profissional especialista, é obrigação da operadora do 

plano de saúde custear as despesas, mesmo que o nosocômio seja 

considerado de alto custo e fora da área de abrangência da prestadora. 

Uma vez configurada a recusa do plano de saúde na autorização do 

tratamento, não pode ser alegada a impossibilidade de ressarcimento em 

decorrência de utilização de hospital não credenciado.Para evitar 

enriquecimento sem causa, o reembolso do valor deve ser limitado à tabela 

praticada no Estado de Mato Groso.A recusa injustificada da operadora na 

cobertura do tratamento da patologia que acomete o beneficiário, 

colocando em risco a sua vida, viola o direito garantido contratualmente, 
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configurando ato ilícito ensejador de dano moral. (Ap 67085/2017, DES. 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 19/07/2017, Publicado no DJE 24/07/2017) Ademais, 

observa-se não haver perigo de irreversibilidade do provimento 

antecipado, uma vez que a antecipação dos efeitos da tutela não trará 

qualquer risco à requeridas, pois se eventualmente a ação, no mérito, não 

for julgada procedente, poderá ela pleitear o ressarcimento das despesas 

de que trata o processo. Com essas considerações, preenchidos os 

requisitos do art. 300 do CPC, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela 

para determinar que a demandada AUTORIZE/CUSTEIE o procedimento de 

Eletroconvulsoterapia – ECT (Código CBHPM 20104170), na quantidade de 

sessões necessárias ao tratamento do autor, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de multa. Nos termos do atual Código de Processo Civil, designo 

audiência de conciliação para o dia 25/09/2018 às 08h00min horas, nos 

termos do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 01. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022417-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAOLA APARECIDA RONDINELLI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LEVY RABONE PALMA OAB - MT18609/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA LOPES S.A. (RÉU)

VERO EMPREENDIMENTOS LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1022417-91.2018.8.11.0041. AUTOR: 

PAOLA APARECIDA RONDINELLI RÉU: CONSTRUTORA LOPES S.A., VERO 

EMPREENDIMENTOS LTDA Vistos etc. Analisando os autos, verifica-se 

que a parte requerente pretende em sua exordial a concessão dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita ou exordial o recolhimento das 

custas ao final da demanda. . 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. No 

mais, sabe-se que o pagamento das custas ao final do processo é 

semelhante à concessão do beneficio da gratuidade judiciária, devendo 

restar demonstrada a hipossuficiência momentânea da parte em arcar com 

os ônus processuais. Por tais razões, o juízo antes mesmo de eventual 

manifestação da parte contraria e do recebimento do feito, pode proceder 

com uma averiguação, ainda que de forma superficial, sobre as condições 

financeiras da parte que pleiteia os benefícios da gratuidade da justiça, 

inclusive, se necessário, com consulta ao Sistema INFOJUD (Secretaria da 

Receita Federal), Detran, Brasil Telecom e Junta Comercial, ferramentas 

essas disponibilizadas no Portal dos Magistrados. Portanto, cabe ao 

magistrado analisar o estado de carência do requerente, a fim de garantir 

a destinação do benefício da gratuidade àqueles que realmente não tem 

condições de arcar com as custas judiciais, sem prejuízo do sustento 

próprio e de sua família, sendo essa, a orientação recebida da 

Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. Ademais, o demandante sequer 

juntou a declaração de hipossuficiência, conforme determina o inciso 

LXXIV, do artigo 5º da CF, bem como não colacionou nos autos 

documentos que corroborem com a alegada hipossuficiência, o 

indeferimento do pedido é medida que se impõe. Assim, não restou 

demonstrada a incapacidade financeira da parte autora, conforme 

determina o inciso LXXIV, do artigo 5º da CF. Acerca do tema, é o 

entendimento do TJ-MT: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PEDIDO DE GUARDA, PARTILHA DE BENS E 

TUTELA DE URGÊNCIA PARA AFASTAMENTO DO LAR – PEDIDO DE 

JUSTIÇA GRATUITA - NEGATIVA – COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA 

GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5º DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO. Segundo o artigo 5º, 

inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 

recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é 

suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da 

justiça.Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada 

que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, 

imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça“(...) Cabe ao 

julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, 

considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de 

necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

26/02/2014) SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018) 

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA – INDEFERIMENTO – INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO 

COMPROVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Conforme o inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Na hipótese, não ficou demonstrada a 

impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, eis que 

não foram juntados documentos hábeis à comprovar a real situação 

financeira dos Agravantes, o que impossibilita o deferimento do benefício 

almejado.(Ag 14299/2017, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/04/2018, Publicado no DJE 

18/04/2018) Isso posto, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita bem como o 

pagamento das custas ao final do processo 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022608-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINAIH TRANSPORTES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA DA SILVA PIMENTA OAB - MT22030/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BIANCA CAETANO DE ALENCAR (EXECUTADO)

CRISTHIAN CAETANO DE ALENCAR (EXECUTADO)

CARLOS ALBERTO PEIXOTO DE ALENCAR (EXECUTADO)

EDNA BENEDITA DE CARVALHO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1022608-39.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

SINAIH TRANSPORTES LTDA - ME EXECUTADO: CRISTHIAN CAETANO DE 

ALENCAR, BIANCA CAETANO DE ALENCAR, EDNA BENEDITA DE 

CARVALHO, CARLOS ALBERTO PEIXOTO DE ALENCAR Vistos etc. 

Analisando inicialmente os autos, verifica-se que a parte requerente 

pretende em sua exordial a concessão dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita. Com efeito, o Código de Processo Civil dispõe sobre a 

assistência àqueles com insuficiência de recursos para pagar as custas, 

as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à 

gratuidade da justiça, na forma da lei (art.98). Todavia, é sabido que a 

pessoa jurídica somente pode obter o benefício da justiça gratuita quando 

ela comprova sua hipossuficiência financeira, não bastando para tanto 

sua simples afirmação pelo causídico, devendo a parte interessada 

comprovar a insuficiência de renda. Desta feita, não houve efetiva 

demonstração da incapacidade financeira da empresa, como se exige 

para a pessoa jurídica à medida que se impõe é o indeferimento do pleito. 

Ademais em consulta ao sistema RENAJUD (abaixo), restou verificado que 

a representante da empresa requerente, bem como a empresa autora 

possuem veículos próprios, o indeferimento do pedido é medida que se 

impõe. Lista de Veículos - Total: 8 Placa UF Marca/Modelo Ano Fabricação 

Ano Modelo Proprietário Restrições Existentes Ações QBF7223 MT 

HONDA/XRE 300 2015 2015 ELINIER MANFRIN BORGES Não ui-button 

ui-button NUE8500 MT VOLVO/FH 440 6X4T 2010 2010 DOYDO 
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TRANSPORTES LTDA -ME Sim ui-button ui-button JGX3377 MT I/TOYOTA 

HILUXSW4 SRV4X4 2007 2007 ELINIER MANFRIN BORGES Não ui-button 

ui-button AOE7841 MT SR/RANDON SR TQ 2006 2007 SINAIH 

TRANSPORTE LTDA ME Sim ui-button ui-button AOE7844 MT SR/RANDON 

SR TQ 2006 2007 SINAIH TRANSPORTES LTDA ME Sim ui-button ui-button 

ATL0037 MT SR/RANDON SR TQ 2004 2004 DOYDO TRANSPORTES DE 

CARGAS LTDA ME Sim ui-button ui-button ATL0038 MT SR/RANDON SR 

TQ 2004 2004 SINAIH TRANSPORTES LTDA ME Sim ui-button ui-button 

JZD8720 GO SR/GOTTI SRTQL3E 127 1998 1998 ELINIER MAFRIN 

BORGES Sim Em caso análogo decidido por esse Juízo, fora indeferido o 

pedido de Justiça Gratuita postulado por pessoa jurídica. Decisão essa 

que foi objeto de agravo de instrumento, e também indeferido, conforme 

acórdão, verbis: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – 

EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – 

INOCORRÊNCIA – BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – 

PESSOA JURÍDICA – CONDIÇÃO DE HIPOSUFICIÊNCIA – NÃO 

DEMONSTRADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO 

– DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.A motivação contrária ao 

interesse da parte não autoriza, de per si, o acolhimento dos embargos de 

declaração, os quais somente serão admitidos quando presentes os vícios 

insertos no artigo 1022 do Código de Processo Civil.O benefício da justiça 

gratuita pode ser concedido à pessoa jurídica em situações 

especialíssimas, desde que comprovada necessidade da benesse.O 

Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas 

partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os 

argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou 

jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, 

desnecessário o chamado prequestionamento explícito.(ED 108829/2017, 

DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 

19/12/2017) IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – NÃO 

COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – BENEFÍCIO REVOGADO – DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.O Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. 

Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. Conquanto se 

presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente 

por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC/15), consoante ocorreu inicialmente 

na ação principal, tal pedido pode ser revogado, quando houver nos autos 

elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a 

concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º, 

do CPC/15.Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da 

gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que 

evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.No caso, sendo 

demonstrado que a parte possui rendimento para o custeio das despesas 

processuais, deve ser mantida a decisão que revogou a assistência 

judiciária.(Ap 120648/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, 

Publicado no DJE 27/11/2017) AGRAVO INTERNO – AÇÃO MONITORIA – 

INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – 

FALÊNCIA – DECISÃO QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO DO PREPARO 

RECURSAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.Não é 

desconhecido que a pessoa jurídica pode ser contemplada com a 

assistência judiciária, contudo, desde que atenda aos requisitos exigidos 

no art. 98, do CPC/15.Tratando de instituição bancária, que por mais 

necessitada e insolvente que possa aduzir, jamais se coaduna com a 

miserabilidade ou necessidade prescrita pela legislação própria.(AgR 

104478/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 

31/10/2017) Tal demonstração não foi devidamente carreada aos autos, 

restando claro que a parte autora não faz jus aos benefícios da 

assistência judiciária. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de 

Justiça Gratuita postulado pela requerente, pois não vislumbro a falta de 

condições financeiras para arcar com as custas do processo, sem o 

comprometimento de seu desenvolvimento econômico. Intime-se a parte 

autora, para recolher as custas processuais iniciais em 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento da inicial nos termos do artigo 321, parágrafo 

único do Código de Processo Civil. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033699-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO BITENCORT XAVIER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1033699-63.2017.8.11.0041. AUTOR: 

EVANDRO BITENCORT XAVIER RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que EVANDRO BITENCORT XAVIER, 

move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 

alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 

17.06.2017, 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 NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA 

SEGURADORA LÍDER 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 
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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 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 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Depreende-se disso, que a 

ausência de comprovação da propositura de processo administrativo, não 

obsta o acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que 

lhe assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

INDEFIRO o pedido de intimação e REJEITO a preliminar supradita. 

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 17.06.2017, 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 
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pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada a perícia no 

segurado, onde ficou constatado o nexo causal entre a lesão apresentada 

e o acidente narrado, com comprometimento de 50% do punho esquerdo. 

Dessa forma, a invalidez permanente do autor decorreu do acidente 

narrado, bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório 

colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em 

consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo Perda completa da mobilidade de um dos ombros, 

cotovelos, punhos ou dedo polegar terá a vítima direito a 25% do valor 

total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

sendo, no caso em tela, média a perda da parte requerente, terá essa o 

direito de 50% sobre 25% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

que é o teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins 

de ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: -Punho 

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 (17.06.2017) e juros de mora de 

1% ao mês, desde a citação. Considerando que a medida adquiriu caráter 

contencioso, CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 

(mil e trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. 

P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1014899-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA DA SILVA RODRIGUES (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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a parte autora para 

manifestar sobre o pagamento espontâneo da parte requerida, informando 

se concorda com os valores pagos, bem como indicando os dados 

bancários completos para expedição de alvará.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031351-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DE OLIVEIRA BATISTA (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: 1031351-72.2017.8.11.0041. AUTOR: 

CRISTIANE DE OLIVEIRA BATISTA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que CRISTIANE DE OLIVEIRA BATISTA, 

move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 

alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 

18.07.2017, 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 
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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 REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. Alega a 

seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora interesse processual 

necessário a propositura da ação, já que esta não lhe procurou para 

receber o pagamento pela via administrativa. Com relação à falta de 

interesse de agir, cumpre destacar que a parte demandante tem interesse 

jurídico em receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e 

necessário no caso concreto. Não assiste razão a parte demandada, pois, 

conforme entendimento jurisprudencial, não há necessidade do 

esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação 

de cobrança do chamado Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo 

não é requisito essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro 

obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da 

publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA 

ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA 

MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar de falta de Interesse 

de Agir. DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PERANTE A PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - DEVOLUÇÃO - PENDÊNCIA 

DOCUMENTAL. A requerida aduz que o documento apresentado pela parte 

autora não é suficiente para comprovar o requerimento na esfera 

administrativa. Por tal motivo, requer a suspensão do processo judicial 

pelo prazo de 60 dias e a intimação da parte autora para comparecer à 

Porto Seguro a fim de proceder com a regulação administrativa. No 

entanto, conforme entendimento jurisprudencial, não há necessidade do 

esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação 

de cobrança do Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA 

DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - 

RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo não é requisito 

essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro obrigatório.” 

(Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 

17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - 

DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - 

GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, não há necessidade 

de determinar a intimação da parte autora para que proceda com a 

regulação administrativa. 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 
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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 18.07.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada a perícia no 

segurado, onde ficou constatado o nexo causal entre a lesão apresentada 

e o acidente narrado, com comprometimento de 50% do quadril. 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, médio 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: -QUADRIL 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 
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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 (18.07.2017) 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. No 

tocante a Litigância de Má-Fé postulada pela (s) parte (s) autora (s) em 

sede de impugnação, não se acha configurada, haja vista a ausência de 

pressupostos que demonstrem a intenção da conduta dolosa da (s) parte 

(s) autora (s) enumerada nos artigos 79 e 80 do Código de Processo Civil. 

P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito [1] Art. 

320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à 

propositura da ação.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 749279 Nr: 1362-14.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANA DE OLIVEIRA SAURINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAGOTTI E FAGOTTI LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO JOAO ZANATA - 

OAB:8360

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARTELLO JUNIOR 

- OAB:6370/MT, FERNANDA MARTINS BEZERRA COSTA - 

OAB:15.263/MT

 Vistos etc.

Cumpra-se o decisório de fls. 143/144 no endereço indicado às fls. 155.

No mais, em relação ao pedido de reconhecimento de grupo econômico, 

necessário se faz o esgotamento dos meios em relação a executada 

principal, bem como em se tratando de redirecionamento em face de 

terceiro, demanda a competende instauração do incidente de 

desconsideração, motivo pelo qual não conheço do pedido na forma 

posta.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 847099 Nr: 50647-39.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUILHERME CARNEIRO GONÇALVES, VANIA MARILDA 

DE LIMA DATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos etc.

Às fls. 211/212, foi homologado o cálculo pelo juízo e rejeitada a 

impugnação interposta pela executada e determinada a sua intimação para 

o depósito do valor remanescente.

A executada efetuou o depósito do valor remanescente às fls. 215, bem 

como interpos agravo de instrumento n. 92820/2016.

O agravo de instrumento foi desprovido, conforme se extrai do acórdão 

colacionado aos autos de fls. 263/268.

Vincule-se o valor depositado às fls.215 ao presente feito.

Diante do depósito do valor remanescente pelo executado, DECLARO 

liquidado o débito, e via de consequência, JULGO EXTINTA a execução de 

sentença, com fulcro no artigo 924, II do Código de Processo Civil, 

determinando o ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo e formalidades 

legais.

Transitado em julgado a sentença, expeça-se o competente alvará das 

quantias depositadas nos autos em favor dos exequentes.

Intime-se

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1172625 Nr: 41131-87.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILSON MENDES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO AUGUSTO DE OLIVEIRA 

MARINHO FERREIRA - OAB:17854

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que a executada não possui patrono habilitado nos autos, 

determino a sua intimação pessoal acerca do decisório de fls. 84, nos 

termos do inciso II do parágrafo 2º, do artigo 513 do CPC.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 710857 Nr: 3851-58.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARICE GONÇALVES QUEIROZ MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNDO DOS COLCHÕES LTDA - EPP, 

LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUAREZ PAULO SECCHI - 

OAB:10483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFFAELA SANTOS MARTINS 

- OAB:OAB/MT 14.516

 Vistos etc.

 Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pelos autores 

às fls. 260/262.

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.: 1080302 Nr: 1639-88.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRMÃOS DOMINGOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO OASIS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE TAQUES LEITE - 

OAB:10.986/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÉSSICA HELLEN OLIVEIRA 

UMBELINO - OAB:18900

 Vistos etc.

Considerando que a requerida encontra-se em recuperação judicial.

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 - 
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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 das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 941610 Nr: 55527-40.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MTSUL - TERRAPLENAGEM E TRANSPORTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAZZONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO APARECIDO DE 

SOUZA - OAB 5332- A - OAB:5332-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 9.059, DANIELE IZAURA S. CAVALLARI REZENDE - 

OAB:OAB/MT 6.057, JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:17.147

 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.: 902003 Nr: 31334-58.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARIANNE ALENCAR DO PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISAN ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLI BERTOTTI - 

OAB:12.163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HÉLIO NISHIIYAMA - 

OAB:12.919

 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.: 1100344 Nr: 10699-85.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONDON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, 

RONDON DE ANDRADE PORTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE BENTO DE SOUZA PORTO, 

LUCIENE BARBOSA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO DA CUNHA MACEDO - 

OAB:8074/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: milton alves damaceno - 

OAB:, MILTON ALVES DAMACENO - OAB:3620

 Vistos etc.

Dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, nada sendo requerido pelas partes, 

arquivem-se os autos com as baixas e formalidades legais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 833525 Nr: 38933-82.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROZANA GUARIM TENORIO DE OLANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO DINIZ DA SILVA - 

OAB:17.613/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORST VILMAR FUCHS - 

OAB:12.529 OAB/ES

 Vistos etc.

 Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pelo patrono 

da requerida às fls. 207/209.

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.: 790563 Nr: 44610-30.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO BITAR FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO RICARDO SILVA FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARMINHA APARECIDA 

VISQUETTI - OAB:14978/MT, JOAO PAULO VINHA BITTAR - 

OAB:OAB/MT 14.370, JULIO CESAR LOPES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que a certidão de crédito já foi expedida e entregue ao 

exequente, Defiro o pedido de fls. 79 e determino a remessa dos autos ao 

arquivo até posterior impulsionamento da parte interessada.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1027537 Nr: 35588-40.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS RENATO DE SOUZA BERNARDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - OAB: 

5.719-B, NEUZA MARIA DA SILVA - OAB:12643

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:OAB/MT 6.197

 Impulsiono os autos intimando as partes para manifestar sobre o laudo 

pericial, no prazo de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1171050 Nr: 40627-81.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO PEREIRA DO NASCIMENTO, IRAJARA ARAUJO 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZABELLA PATRICIA MACEDO 

PEREIRA MAIA - OAB:17.274-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, KILZA GIUSKI GALESKI - OAB:8.660 MT, 

SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14258-A/MT

 Impulsiono os autos, intimando as partes,para comparecerem á Audiência 
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de Conciliação e Mediação designada para o dia 18 de Outubro de 2018, 

ás 08 horas e 30 minutos , a se realizar na Central de Conciliação, nas 

dependências do Fórum da Comarca de Cuiabá-MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1051011 Nr: 46912-27.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO PAULO RIBEIRO, ELECILDA DE JESUS 

RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH 

- OAB:8428/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9494, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725

 Impulsiono os autos, intimando as partes,para comparecerem á Audiência 

de Conciliação e Mediação designada para o dia 17 de Outubro de 2018, 

ás 10 horas e 30 minutos , a se realizar na Central de Conciliação, nas 

dependências do Fórum da Comarca de Cuiabá-MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 827126 Nr: 33014-15.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO BREEZE HOUSING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA IMPAR LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO HEDNEY DA ROCHA - 

OAB:6066, GISELDA NATÁLIA DE SOUZA WINCK - OAB:6069/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO AUGUSTO PINTO DE 

MIRANDA - OAB:9.779/MT, ELARMIN MIRANDA - OAB:1895/MT, 

HENRIQUE REZENDE IUNES DE SOUSA - OAB:12.867/MT

 Impulsiono os autos, intimando as partes,para comparecerem á Audiência 

de Conciliação e Mediação designada para o dia 17 de Outubro de 2018, 

ás 08 horas e 30 minutos , a se realizar na Central de Conciliação, nas 

dependências do Fórum da Comarca de Cuiabá-MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 434760 Nr: 13696-51.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: H. S. A., MARELSON JOSÉ MORAES DE AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELP VIDA PRONTO SOCORRO MÓVEL DE 

CUIABÁ LTDA, CASSI - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO 

BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

ARAPUTANGA-MT - OAB:ARAPUTANGA/MT, ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLARISSA LOPES VIEIRA 

VIDAURRE - OAB:9000, FÁBIO SCHNEIDER - OAB:5238, OSMAR 

SCHINEIDER - OAB:2.152-B, PAULO SCHNEIDER - OAB:8.117

 Impulsiono os autos, intimando as partes,para comparecerem á Audiência 

de Conciliação e Mediação designada para o dia 17 de Outubro de 2018, 

ás 08 horas e 30 minutos , a se realizar na Central de Conciliação, nas 

dependências do Fórum da Comarca de Cuiabá-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 852185 Nr: 55039-22.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON DIAS CANUTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PERMUTA DIGITAL.COM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA KAROLINA BULHÕES - 

OAB:11.257/MT, JULIO CESAR DE CARVALHO JÚNIOR - 

OAB:10.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO VITOR MACHADO - 

OAB:286.047/SP, ELIANE LEITE SAMPAIO - OAB:4991/MT, ERICA 

VALENTE FERREIRA DE SOUZA - OAB:251.463, GUSTAVO SÍRIO DO 

NASCIMENTO - OAB:258.732/SP, HÉLIO GARDENAL CABRERA - 

OAB:102529, HENRY PAULO ZANOTTO - OAB:209898, LUIZ A. BORGHI 

JR. - OAB:OAB/SP 277.279, LUIZ AMAURI BORGHI JÚNIOR - 

OAB:SP/277.279

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo sem que a parte executada 

efetuasse o pagamento determinado, motivo pelo qual impulsiono os autos 

intimando a parte exequente para requerer o que de direito, no prazo de 

05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 888056 Nr: 21941-12.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO CARVALHO CÔRTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL COSTA LEITE - 

OAB:6.647-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SELMA PAES - OAB:MT/ 

16.347-A

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo sem que a parte executada 

efetuasse o pagamento determinado, motivo pelo qual impulsiono os autos 

intimando a parte exequente para requerer o que de direito, no prazo de 

05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 951083 Nr: 418-07.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO LUCIO CASTANHEIRA MONTANHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO DE MELO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO HELENE LESSA - 

OAB:16633/MT, PAULO INACIO DIAS LESSA - OAB:13.887/MT, Rafael 

Cisneiro Rodrigues - OAB:19032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO JACARANDÁ 

JOVÊ - OAB:4.247/MT

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para efetuar o pagamento da 

certidão de crédito e apresentá-lo no balcão da secretaria para que a 

mesma possa ser confeccionada, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 811579 Nr: 18068-38.2013.811.0041

 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

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo sem que a parte executada 

efetuasse o pagamento determinado, motivo pelo qual impulsiono os autos 

intimando a parte exequente para requerer o que de direito, no prazo de 

05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 803368 Nr: 9830-30.2013.811.0041

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO IGNACIO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTAVIO PIVA DE ALBUQUERQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO SCHNEIDER - 

OAB:5.238/MT, PAULO FERNANDO SCHNEIDER - OAB:8117

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÉBER CALIXTO DA SILVA - 

OAB:7972- B/MT
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 Intimação para que o advogado nominado devolva os autos abaixo 

elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

 Carga ao advogado: JOÃO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA

Data da Carga:27/07/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 415434 Nr: 3623-20.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO FALCÃO EUBANK, PATRÍCIA LEÃO 

CASTILLO EUBANK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAROL COSNTRUTORA INCORPORADORA 

TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA, EDÉZIO CONSTANTINO COMARELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YANÁ GOMES CERQUEIRA - 

OAB:5.495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIANA GOMES ALEXANDRIA 

SOARDIS - OAB:17.622

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora/exequente para retirar 

carta precatória e comprovar posteriormente sua distribuição, no prazo de 

15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1080302 Nr: 1639-88.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRMÃOS DOMINGOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO OASIS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE TAQUES LEITE - 

OAB:10.986/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÉSSICA HELLEN OLIVEIRA 

UMBELINO - OAB:18900

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para efetuar o pagamento da 

certidão de crédito e apresentá-lo no balcão da secretaria para que a 

mesma possa ser confeccionada, no prazo de 05 dias, sendo que ao final 

deste prazo os autos serão arquivados.

 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

 INTIMAÇÃO da parte autora para juntar aos autos comprovante de 

pagamento da Certidão de Crédito, visando possibilitar sua expedição.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 450509 Nr: 23051-85.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARA MARINEIS DIAS DE AGUIAR MATTOZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO CUIABANO DE EDUCAÇÃO - ICE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ORTIZ GONSALEZ - 

OAB:OAB/MT 4.066-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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

 Impulsiono os autos intimando a parte exequente / embargada para retirar 

o ofício expedido nos autos e diligênciar junto ao Banco Bradesco para 

concretizar os termos do acordo, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 827249 Nr: 33132-88.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUANA CHAVES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO TURBINO NEVES - 

OAB:12.454/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORST VILMAR FUCHS - 

OAB:12.529 OAB/ES

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo sem que a parte executada 

efetuasse o pagamento determinado, motivo pelo qual impulsiono os autos 

intimando a parte exequente para requerer o que de direito, no prazo de 

05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 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

 Considerando que o resultado da penhora Renajud foi finalizada positiva, 

impulsiono os autos intimando a parte executada para manifestar, no 

prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 811687 Nr: 18169-75.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO GONÇALO EVANGELISTA, WALDINETE 

BENEDITA EVANGELISTA VARRESE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEAP FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DA CRUZ 

OLIVEIRA ARAUJO - OAB:12.933/MT, RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS 

- OAB:12.921/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO PRETTO FLORES - 

OAB:14638, RAFAEL D'ALESSANDRO CALAF - OAB:17.161 OAB/DF

 Vistos etc.

Dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Considerando que o acórdão anulou a sentença de piso, determino o 

regular processamento do feito, e DETERMINO a intimação do advogado da 

parte autora para que regularize a representação do pólo ativo com a 

sucessão processual.

Translade-se para estes autos cópia da Certidão de Óbito e demais 

documentos pertinentes à regularização processual, constante dos autos 

em apenso.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 830242 Nr: 35957-05.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARETUZA DE FÁTIMA LEMOS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 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, 
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arquivem-se os autos com as baixas e formalidades legais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1019491 Nr: 31589-79.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEBER DIAS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYARA ROSSETO STEFFEN, DIBENS 

LEASING S.A - ARRENDAMENTO MERCANTIL, VALÉRIA LISBOA 

ROSSETO, SEGUROS AUTO RESIDENCIA ITAÚ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA RAFAELLE MONTEIRO 

SABINO - OAB:16.082 OAB/MT, FERNANDO SANTOS SOARES - 

OAB:19.427/MT, REGINA DA SILVA MONTEIRO - OAB:10.517/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Vistos etc.

Citem-se os requeridos por hora certa no endereço de fls. 262/263, após 

encaminhe-se a secretaria a competente correspondência do artigo 254 

do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 739515 Nr: 36169-94.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA R Z LTDA, AUTO POSTO R Z COM. 

COMB. DE PETROLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MORADA AUTO POSTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIAS SANTANA DE OLIVEIRA - 

OAB:11.447/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA BRANDÃO 

CANÇADO - OAB:OAB/MT 14488, SAULO RONDON GAHYVA - 

OAB:13.216/MT

 Vistos etc.

Considerando que a sentença foi cassada pelo E. Tribunal de Justiça, para 

produção da prova testemunhal e documental, DESIGNO o dia 

___04_/__10__/__2018__, às _16__:_00__ 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.

Quanto a prova documental, DETERMINO a expedição de oficio à Shell do 

Brasil para que forneça os registros de análise de qualidade do 

combustível fornecido ao Requerido Morada Auto Posto Ltda (Demeneghi e 

Demeneghi Ltda), referentes aos meses de maio e junho de 2011, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de desobediência.

Cumpra-se. Expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 762547 Nr: 15078-11.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEODORO ALMEIDA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos etc.

Dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Considerando que o acórdão reconheceu a prescrição, remetam-se os 

autos ao arquivo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 70249 Nr: 9920-92.2000.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOUTFI SALIM BOU RASLAN, NABHIA LOUTFI BOU 

RASLAM, JOÃO CARLOS VAZ CURVO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEONIRDES REIS SOUSA DA SLVA, ISAAC 

PINTO DA SILVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS VAZ CURVO - 

OAB:4715, JOÃO CARLOS VAZ CURVO - OAB:4715/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALMIR CAVALHERI DE 

OLIVEIRA - OAB:2.669-A/MT

 Vistos etc.

Manifeste-se o executado acerca do do alegado pelo exequente acerca 

do discrepância de nome e dados pessoais, bem como diante do alegado 

bem de família, que informe de forma clara e objetiva como pretende saldar 

a dívida nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias.

No mais, considerando que a autocomposição é premissa fomentada a luz 

da nova lei processual, diante da possibilidade de acordo entre as partes, 

encaminhem-se os autos à CEJUSC, para designação e posterior 

realização da audiência de conciliação.

Após, intimem-se as partes, bem como seus respectivos procuradores 

para o ato.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 797814 Nr: 4196-53.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLÁVIO CAZZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VITOR ALMEIDA SILVA - 

OAB:14252/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:

 Vistos etc.

Vieram os autos conclusos para análise do pedido da executada de 

chamamento de feito a ordem de fls. 258/258-verso.

Em que pese a alegação da executada razão não lhe assiste, uma vez 

que a sentença com parte liquida em relação ao dano moral, podendo 

desde de já ser executada pela parte interessada, como foi feito.

Em relação a parte ilíquida foi nomeado expert pelo juízo, intimando-se as 

partes a formularem quesitos e indicarem assistente.

Posto isso, rejeito o pedido da executada e determino o regular 

prosseguimento do feito com o cumprimento dos decisórios de fls. 

256/256-verso e 257.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 72571 Nr: 8847-07.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELECOMUNICAÇÕES MS S/A - TELEMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CSE - CAMARGO SISTEMA E ENGENHARIA 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELADIO MIRANDA LIMA - 

OAB:13242-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SYLVIO F. PAES DE BARROS - 

OAB:50.371 SP

 Vistos etc.

Expeça-se a competente carta precatória para avaliação dos bens 

penhorados nos autos, conforme requerido pela exequente de fls. 247.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 24993 Nr: 2659-81.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORSKE SKOG PISA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIÁRIO DE CUIABÁ LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLI PINTO DA SILVA - OAB:/PR 

20.260, JORGE WADIH TAHECH - OAB:OAB/PR 15.823, OSVALDO 

CHRISTO JÚNIOR - OAB:38348/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GELSI RUSSO ANDRETTA 

MARINHO - OAB:, WELLINGTON BILAC BAPTISTA DA SILVA - OAB:

 Vistos etc.

Indefiro nesse momento o pedido da exequente de fls. 511/512-verso, uma 

vez que sequer demonstrou ter realizado buscas dos bens penhorados 

nos autos, ou pesquisa perante o orgão oficial para acesso as 

informações que necessita, não competindo a este juízo substituir o papel 

de parte.

Intime-se a exequente para requerer o que entender de direito no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 49066 Nr: 11275-06.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: POSTOS DE SERVIÇOS MÁXIMO'S LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE VALDENIR MACHADO DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - 

OAB:7.042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMILSON SOARES SENA - 

OAB:7038, JOSÉ RODRIGUES ROCHA JÚNIOR - OAB:6651-MT, revair 

rodrigues machado neto - OAB:14.803

 Vistos etc.

Defiro o pedido de expedição de carta precatória para avaliação do bem 

penhorado nos autos, devendo o exequente acompanhar a medida a fim 

de que surta o devido efeito.

Intime-se o exequente a fim de que informe se procedeu a devida 

habilitação do crédito perente o juízo do inventário( juízo universal) e 

demonstre de forma clara a necessidade/utilidade da prestação 

jurisdicional no presente feito, caso positivo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 63708 Nr: 6155-84.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUCLIDES FERREIRA DA SILVA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO BATISTA FORTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO - 

OAB:2090/MT, LUIZ HENRIQUE SENFF - OAB:14048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BELMIRO FRANCISCO DE 

OLIVEIRA - OAB:0513/MT, HELENO BOSCO SANTIAGO DE BARROS - 

OAB:6587/MT

 Vistos etc.

Expeça-se mandado de constatação, conforme requerido no petitório de 

fls. 243.

Cumpra-se o decisório de fls. 249 por mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 213993 Nr: 23105-27.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARAÍSA FERREIRA DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA DIPLOMATA, TR 

CONSTRUÇÕES LTDA, PAULO CESAR FAVERO MOI, TELMA REGINA 

RIBEIRO DONATONI, CID IMÓVEIS LTDA, JOÃO BATISTA BEZERRA ITO, 

VALQUIRIA PEDROSO MOI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEITOR CORREA DA ROCHA - 

OAB:4546/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990/MT, EDUARDO TAMBELINI BRASILEIRO - OAB:10780-B/MT, 

OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT, PATRÍCIA GASPAR NÓBREGA - 

OAB:6.211/MT

 Vistos etc.

Inicialmente, determino a remessa dos autos a contadoria do juízo para o 

cálculo do crédito exequendo.

Considerando que a autocomposição é premissa fomentada a luz da nova 

lei processual, diante da possibilidade de acordo entre as partes, 

encaminhem-se os autos à CEJUSC, para designação e posterior 

realização da audiência de mediação.

Após, conclusos para análise dos embargos de declaração.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 717557 Nr: 14055-64.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALORISA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA, 

ROBOTTON & ASSOCIADOS CONSULTORES IMOBILIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIFI - CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUALTER DE CARVALHO 

ANDRADE - OAB:716502 - SP, IVONE CAMPOS FREIRE - OAB:9912/MT, 

Raphaela de Lima Gonçalves - OAB:326898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA MORAES DE 

O.MOURÃO - OAB:11161 DF, CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUS E SILVA - 

OAB:8649/MT

 Vistos etc.

O presente feito encontra-se pendente de análise do pedido de 

substituição da penhora em dinheiro pelo bem indicado, bem como da 

impugnação a avaliação.

O dinheiro penhorado satisfaz mais da metade do crédito exequendo, 

enquanto o bem indicado a penhora supera em muito o crédito.

Considerando que a autocomposição é premissa fomentada a luz da nova 

lei processual, diante da possibilidade de acordo entre as partes, 

encaminhem-se os autos à CEJUSC, para designação e posterior 

realização da audiência de conciliação.

Após, intimem-se as partes, bem como seus respectivos procuradores 

para o ato.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 745905 Nr: 43077-70.2011.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO ROSA TAVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS REZENDE - 

OAB:9.146/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO LOPES VIEIRA 

VIDAURRE - OAB:12750/MT, ISRAEL ANIBAL SILVA - OAB:4.121/MT

 Ante o exposto, ACOLHO a preliminar suscitada, e consequentemente, 

JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 

485, inciso IV, do Código de Processo Civil, condenando o 

embargante/autor ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 

R$ 2.000,00 (dois mil reais), na forma prevista no artigo 85, § 8°, do 

C P C . C u s t a s  e  d e s p e s a s  r e s t a n t e s  p o r  p a r t e  d o 

embargante/autor.P.R.I.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 748827 Nr: 466-68.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMIR EDSON WAYHS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RECOVERY DO BRASIL FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADR. MULTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON FREDERICO KUNZE 

PINTO - OAB:9.297

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIZA HELENA COELHO - 
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OAB:OAB/SP 166349, GUSTAVO OUVINHAS GAVIOLI - OAB:163.607

 Vistos etc.

Às fls. 258/321 comparece a parte exequente aos autos requerendo que 

incluídas 4 empresas diante da liquidação da executada juntando diversos 

documentos, contudo para que seja procedida à análise do pleito, 

necessária a instauração de incidente de desconsideração da 

personalidade jurídica, tal procedimento segundo o que preceitua o novo 

CPC deverá estar nos moldes do artigo 133 e seguintes.

É importante que não percamos de vista que a prova não é um fim em si 

mesma, mas instrumento para construir a verdade no processo. É 

condição necessária para o controle da legalidade, reforço à segurança 

jurídica e à primazia da lei. Só há estabilidade social por meio da 

estabilidade das leis que, por sua vez, só é atingida se o próprio direito 

puder assegurar, de alguma maneira, a existência de um método de cotejo 

entre os fatos provados e as previsões legais. Sem isso, não há 

previsibilidade, segurança e legalidade.

Portanto, o inovador incidente de desconsideração da personalidade 

jurídica supre uma lacuna processual, ao permitir que, antes da 

apreciação do pedido de redirecionamento, a parte defenda-se, apresente 

provas e tenha sua defesa apreciada (arts. 135 e 136 do NCPC). O 

contraditório será observado desde o início, sendo assegurado a todos o 

devido processo legal.

 Dessa forma, DESENTRANHE-SE a Secretaria Judicial o incidente de fls. 

258/321 remetendo-o ao Cartório Distribuidor para ser distribuído por 

dependência a estes autos.

Após, CITE-SE as pessoas jurídicas indicadas para manifestarem-se e 

requererem as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias, com 

fundamento no artigo 135 do CPC.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 890186 Nr: 23334-69.2014.811.0041

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->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:11.583

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO DIAS CORREA - 

OAB:11583/MT

 Vistos etc.

Cite-se os requeridos faltantes, no endereço constante dos autos em 

apenso.

Cumpra-se com urgência por ser processo incluído na Meta 2-CNJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 952213 Nr: 1087-60.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->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: DEJANGO RIBER OLIVEIRA 

CAMPOS - OAB:8.874-B/MT, EVERTON BENEDITO DOS ANJOS - 

OAB:12.464-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO T. ALMEIDA DA 

SILVA - OAB:4677/MT, MAURÍCIO AUDE - OAB:4.667-O/MT

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o presente embargos, declarando 

inexistente o débito cobrado.CONDENO a parte embargada ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 

3.000,00 (Três mil reais), nos termos do artigo 85, §§ 2.º e 8º, do Código 

de Processo Civil. P.R.I. Com o trânsito em julgado, extraia-se fotocópia da 

presente sentença, juntando aos autos de execução cód. 857095 em 

apenso, em seguida caso não haja 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.: 909030 Nr: 36169-89.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMDSF, CELMICE PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Vistos etc.

Dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

 Considerando que a sentença foi anulada em sede recursal, nomeio o 

profissional DR. REINALDO PRESTES NETO, endereço profissional Rua 

Pelotas, Quadra 05 lote 07 – CPA I (fundos do terminal rodoviário), Local: 

Centro Médico CPA, fone (65) 3641-7100; cel. (65) 9635-6009 – CRM-MT 

5329, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe é conferido, 

independentemente de termo de compromisso (art. 466 “caput” §1º, CPC).

Intimem-se as partes para indicarem assistentes e formularem quesitos em 

15 (quinze) dias (CPC, art.465, “caput” §1º), salvo se estes já foram 

apresentados oportunamente.

 Após, intime-se o perito judicial para apresentar proposta de honorários, 

no prazo de 05 (cinco) dias, intimando-se a requerida para depositá-los, 

no prazo de 10 (dez) dias, mediante depósito em conta judicial (CPC, art. 

94 e 95).

Depositado o valor da perícia, autorizo o levantamento de cinquenta por 

cento (50%) em favor do perito judicial para inicio dos trabalhos, o 

restante dos cinquenta por cento serão liberados após a entrega do laudo.

Intime-se o perito nomeado para fixar dia e hora para o início dos trabalhos 

periciais, devendo as partes serem informadas da referida designação.

O perito judicial deverá apresentar o laudo no prazo de 30 (trinta) dias a 

contar da data do início dos trabalhos.

Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 

15 (quinze) dias, após a apresentação do laudo, independentemente de 

intimação (CPC, art. 477, “caput” §1º). As partes também poderão se 

manifestar, caso queiram, sobre o laudo no mesmo prazo.

Após, a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para 

manifestação das partes, voltem-me conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1261692 Nr: 24976-72.2017.811.0041

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PIMENTEL FERRAZ & CIA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GISELE TURIBIO SCHUTZE MURA, JOSE MURA 

JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA KARINE TRAGE 

BELIZÁRIO - OAB:9.106/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ANTONIO ALVARES - 

OAB:3.432/MT

 Vistos etc.

Traslade-se ao presente feito cópia da defesa apresentada nos autos em 

apenso de fls. 278/286, providenciando o devido cadastramento dos 

patronos.

Considerando que a autocomposição é premissa fomentada a luz da nova 

lei processual, diante da possibilidade de acordo entre as partes, 

encaminhem-se os autos à CEJUSC, para designação e posterior 

realização da audiência de conciliação.

Após, intimem-se as partes, bem como seus respectivos procuradores 

para o ato.

Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 797572 Nr: 3952-27.2013.811.0041
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÚTUA CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS 

DO CREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ROBERTO BERARDES LIMA, VALERIA 

ASSUNÇÃO CARVALHO BERNARDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX MAGNO FERREIRA MENDES 

- OAB:8093/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DONIZETH WILLIAN VEIGA DO 

NASCIMENTO - OAB:20725/O, NELLO AGUSTO DOS SANTOS NOCCHI - 

OAB:182070-B

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

 Aguarde-se a devolução do(s) “AR(s)" expedido(s).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Cuiabá-MT.

Gilberto Lopes Bussiki

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 797572 Nr: 3952-27.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÚTUA CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS 

DO CREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ROBERTO BERARDES LIMA, VALERIA 

ASSUNÇÃO CARVALHO BERNARDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX MAGNO FERREIRA MENDES 

- OAB:8093/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DONIZETH WILLIAN VEIGA DO 

NASCIMENTO - OAB:20725/O, NELLO AGUSTO DOS SANTOS NOCCHI - 

OAB:182070-B

 Impulsiono os autos intimando a parte exequente para retirar a carta 

precatória expedida, comprovando nos autos a sua distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 755290 Nr: 7307-79.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEILTON SANTOS DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIORACI PÁS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VAGNER SPIGUEL JUNIOR - 

OAB:12209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:7963-MT

 Vistos etc.

Dê ciência as partes quanto ao retorno do Egrégio Tribunal de Justiça.

Manifestem-se as partes quanto a possibilidade de acordo, bem como de 

já houve habilitação do exequente nos autos do inventário.

Após, volvam os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 807742 Nr: 14196-15.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, 

QUADROAQUADRO FILMES PUBLICITARIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QUADROAQUADRO FILMES PUBLICITARIOS, 

SAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO RIBEIRO DA ALMEIDA 

FILHO - OAB:14.760, DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - OAB:16.449, 

GILBERTO MALTZ SCHEIR - OAB:8848

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO RIBEIRO DA 

ALMEIDA FILHO - OAB:14.760, DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - 

OAB:16.449, GILBERTO MALTZ SCHEIR - OAB:8848, JOAO VICENTE 

MONTANO SCARAVELLI - OAB:3933/MT

 Vistos etc.

Certifique-se a secretaria o decurso de prazo para executada acerca do 

decisório de fls. 227.

Após, intimem-se os exequentes para requererem o que entenderem de 

direito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1123168 Nr: 20108-85.2016.811.0041

 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: MARIA DE JESUS CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO S/A, 

BUSCHINELLI & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON SANABRIA 

CARVALHO - OAB:6413

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO PAULO ZAMBRIM 

MENDONÇA - OAB:6.576, JOSE AVELINO DE NOVAES JUNIOR - 

OAB:11.180/MT

 Vistos etc.

Considerando que a autocomposição é premissa fomentada a luz da nova 

lei processual, diante da possibilidade de acordo entre as partes, noticiada 

pela segunda requerida e da necessidade da prova pericial, 

encaminhem-se os autos à CEJUSC, para designação e posterior 

realização da audiência de conciliação.

Após, intimem-se as partes, bem como seus respectivos procuradores 

para o ato.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 383033 Nr: 18429-94.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS 

LOJISTAS DOS VESTUARIO E CONFECÇOES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA CANTINHO DO CÉU LTDA, 

JOÃO DA COSTA CAMPOS, KEILA DA COSTA CAMPOS ANTUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6.602/MT, OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - OAB:5.705/MT, 

PAULO INÁCIO HELENE LESSA - OAB:6.571/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CORBELINO 

BIANCARDINI - OAB:7.341-A, IRINEU PEDRO MUHL - OAB:5719-A/MT

 Vistos etc.

Encaminhe-se os autos ao distribuidor para alteração do polo ativo da 

demanda, conforme requerido no petitório de fls. 169/169-verso.

Sabe-se que com a conversão da nomenclatura da 3ª Vara de Família 

para 11ª Vara Cível, coube a Diretoria do Forum a redistribuição do seu 

acervo relativos à 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões, nos 

termos da Resolução n. 22/2014 do Tribunal Pleno.

Posto isso, diante do relatado e da informação da 11ª Vara Cível às fls. 

152, oficie-se a Diretoria do Forum para a redistribuição do feito Código 

380845, a uma das vara de família e sucessões da capital, acompanhada 

da ordem de reserva de valores exaradas por este juízo às fls. 77 e 132, 

para apreciação do doravante destinatário da ordem.

Instrua-se a Serventia Judicial o ofício com os documentos mencionados 

nos decisórios a fim de viabilizar o cumprimento da ordem.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 755746 Nr: 7797-04.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRE BASSITT BARREIROS DE CARVALHO - ME, 

ANDRÉ BASSITT BARREIROS CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAPELARIA UZE LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA CRISTINA BRANDÃO 

SILVA CAMARGO MALVEZZI - OAB:16013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON KRENZIN BOLL - 

OAB:19619/O

 Vistos etc.

Certifique-se a secretaria acerca do cumprimento do mandado expedido 

nos autos de fls. 327.
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Intime-se a exequente para requerer o que entender de direito, diante do 

decurso de prazo do pedido de fls. 328.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 136922 Nr: 21388-48.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIORACI PÁS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de José Aparecido da Cruz, ANDRÉIA 

MARIA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:7963/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLICERIO LEITE DE OLIVEIRA 

- OAB:2685-MT, MARILENE DE LOURDES DA SILVA FACCHIN - 

OAB:7056/MT, VANDA APARECIDA DA CRUZ - OAB:6549

 Vistos etc.

Manifeste-se o exequente se houve habilitação do crédito perante o juízo 

sucessório.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 78569 Nr: 9669-74.2000.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIÁRIO DE CUIABÁ LTDA., ANTONIO 

FRANCISCO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jaime Secundino Hipolito Neto 

- OAB:8883

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIR PRAEIRO ALVES - 

OAB:4.387/MT, AIR PRAEIRO ALVES - OAB:4387/MT, ANDREIA SILVA 

VRUCK ROSS - OAB:5968/MT, FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS - 

OAB:6.745/MT, Flávia de Oliveira Santos - OAB:9300, IRINA DE 

OLIVEIRA SANTOS EMBOAVA - OAB:12.300/MT

 Vistos etc.

Intime-se o embargante a fim de ratificar os termos do recurso no prazo de 

05 (cinco) dias, eis que apócrifo, sob pena de não conhecimento.

Após, encaminhe-se ao contador para cálculo do crédito exequente, 

levando-se em conta as penhoras já realizada nos autos, conforme 

extrato da conta única colacionado.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1159047 Nr: 35534-40.2016.811.0041

 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: JOÃO MARCOS FERREIRA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLA GONÇALVES 

FERREIRA DA COSTA - OAB:21397/O, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT, RODRIGO POUSO MIRANDA - 

OAB:12.333/MT

 Impulsiono os autos intimando as partes para manifestar sobre o laudo 

pericial, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 809055 Nr: 15528-17.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO IGNACIO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTAVIO PIVA DE ALBUQUERQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO FERNANDO SCHNEIDER - 

OAB:8117

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÉBER CALIXTO DA SILVA - 

OAB:7972- B/MT

 Intimação para que o advogado nominado devolva os autos abaixo 

elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

 Carga ao advogado: JOÃO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA

Data da Carga:27/07/2018

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 844294 Nr: 48128-91.2013.811.0041

 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: RMDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRC, HDMEL, CC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILA MARIA DE ALMEIDA - 

OAB:9.235/MT, LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - OAB:15.488/MT, VITOR 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:14.252

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, ANDRÉ LUIZ CARDOZO SANTOS - 

OAB:7.322-A/MT, JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR - OAB:8578

 Impulsiono os autos, intimando as partes,para comparecerem á Audiência 

de Conciliação e Mediação designada para o dia 17 de Outubro de 2018, 

ás 10 horas e 30 minutos , a se realizar na Central de Conciliação, nas 

dependências do Fórum da Comarca de Cuiabá-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1031697 Nr: 37629-77.2015.811.0041

 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: FABIANO BATISTA DA SILVA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRIMEC CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL - OAB:13810/MT, GREYCI JAQUELINE OLIVEIRA DE SOUZA - 

OAB:21279/O, Lucas Rodrigues de Lima - OAB:23028/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAMILTON FERREIRA DA 

SILVA JUNIOR - OAB:11322

 Intimação para que o advogado nominado devolva os autos abaixo 

elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

 Carga ao advogado: JORDELISMAR JOSÉ ALVES JUNIOR

Data da Carga:26/07/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 284412 Nr: 7521-46.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCÁRIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO PESSATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAIANE TONHÁ GALVÃO - 

OAB:10130/MT, JATABAIRU FRANCISCO NUNES - OAB:4.903/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora/exequente para retirar 

carta precatória e comprovar posteriormente sua distribuição, no prazo de 

15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 792853 Nr: 46942-67.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITORINO PEREIRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE AIDIR DE OLIVEIRA, ADNIR DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VITORINO PEREIRA DA COSTA - 

OAB:4671/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte interessada para acompanhar o cumprimento do 
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mandado de imissão de posse N. 597881 encaminhado para a central de 

mandados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 823383 Nr: 29492-77.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS NEVES DE PINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELENITA PENEDO DE CARVALHO BOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON SILVA DE CAMARGO - 

OAB:OAB 2054

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo sem que a parte executada se 

manifestasse a respeito da penhora. Desta forma impulsiono os autos 

intimando a parte exequente para se manifestar requerendo o que de 

direito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 372835 Nr: 9294-58.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO ROSA TAVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO LOPES VIEIRA 

VIDAURRE - OAB:12750/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS REZENDE - 

OAB:9.146/MT, JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - OAB:2.492/MT

 Vistos etc.

Diante da improcedência dos Embargos à Execução Cód. 745905, em 

apenso.

Intime-se a EXEQUENTE para impulsionar o feito no prazo de 05 (cinco) 

dias, requerendo o que entender de direito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 925557 Nr: 46873-64.2014.811.0041

 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: DALVA SANTANA DURGU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES 

LTDA, COMATI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ANGELICA SILVA DA 

COSTA ZANATA - OAB:13.335

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL AUGUSTO DE 

FIGUEIREDO COELHO - OAB:4937/MT, MARCUS VINICIUS GLERIAN - 

OAB:12112/MT

 Diante do exposto, INDEFIRO a impugnação de fls. 162/163, por entender 

razoável e proporcional a proposta de honorários periciais apresentado 

pelo expert. No que tange a distribuição do pagamento, a matéria já se 

encontra preclusa nos autos, tendo em vista que a decisão que 

determinou o encargo a requerida de fls. 145/146, data de 21/08/2017, 

tendo a parte inicialmente apenas apresentado quesitos, e vindo a se 

insurgir apenas em 10/04/2018.Intime-se a requerida para que efetue o 

pagamento conforme determinado na decisão de fls. 145/146, 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.: 1265732 Nr: 26275-84.2017.811.0041

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREFORMAX INDÚSTRIA PLÁSTICO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROBAND INDUSTRIA E COMERCIO 

EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA, GERALDA ASSIS PEREIRA DE 

PAULA, INES SBIZERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL AUGUSTO SOUZA 

MELLO - OAB:21393/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o resultado da pesquisa infojud, impulsiono os autos 

intimando a parte autora para manifestar, no prazo de 05 dias, sob pena 

de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1261692 Nr: 24976-72.2017.811.0041

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PIMENTEL FERRAZ & CIA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GISELE TURIBIO SCHUTZE MURA, JOSE MURA 

JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA KARINE TRAGE 

BELIZÁRIO - OAB:9.106/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ANTONIO ALVARES - 

OAB:3.432/MT

 Impulsiono os autos, intimando as partes,para comparecerem á Audiência 

de Conciliação e Mediação designada para o dia 17 de Outubro de 2018 , 

ás 08 horas e 30 minutos , a se realizar na Central de Conciliação, nas 

dependências do Fórum da Comarca de Cuiabá-MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 758181 Nr: 10395-28.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE JOSÉ DOMINGOS DOS SANTOS E ZILDA 

DE OLIVEIRA SANTOS, OLIMPIO SANTANA DE OLIVEIRA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VENEZA ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA, 

VITORINO PEREIRA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIA DINIZ FRANÇA 

SANTOS - OAB:13490/MT, JOSÉ SIMÃO FERREIRA MARTINS - 

OAB:7520/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VITORINO PEREIRA DA COSTA 

- OAB:4671/MT

 Impulsiono os autos, intimando as partes,para comparecerem á Audiência 

de Conciliação e Mediação designada para o dia 17 de Outubro de 2018, 

ás 10 horas e 30 minutos , a se realizar na Central de Conciliação, nas 

dependências do Fórum da Comarca de Cuiabá-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 754013 Nr: 5974-92.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BARBARA LUCINEIDE ALVES BASTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA TRINIDAD LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EBENEZER SOARES BELIDO - 

OAB:2774

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGENOR JACOMO CLIVATI 

JUNIOR - OAB:9245 - MT, SERVIO TÚLIO MIGUEIS JACOB - 

OAB:6204-OAB/MT

 Vistos etc.

Dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Considerando que o acórdão manteve a sentença extintiva, remetam-se 

os autos ao arquivo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1041927 Nr: 42497-98.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMAR GUERMAND DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO DOMINGOS NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO CESAR 

VASCONCELLOS MOREIRA - OAB:8.719/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO RIBEIRO DE 

ALMEIDA FILHO - OAB:14760/MT, GILBERTO MALTZ SCHEIR - 

OAB:8848/O
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 Certifico e dou fé que decorreu o prazo sem que a parte executada 

efetuasse o pagamento determinado, motivo pelo qual impulsiono os autos 

intimando a parte exequente para requerer o que de direito, no prazo de 

05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 106686 Nr: 569-03.1997.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIRGINIA MULLER DE SOUZA, AMANDA MULLER5 

COELHO DE SOUZA, V.L.B.S e A B.C.S. repr por SHIRLEI LAURET BUENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERRARI GUINCHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO GUEDES MAXIMILIANO - 

OAB:4.071/MT, EDUARDO LUIZ GABRIEL DA SILVA - OAB:10588, Felix 

Sigueak Arima Filho - OAB:2676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da reclamante para comparecer nesta secretaria para 

retirada do Termo de Penhora expedido, para levar ao Cartório do 7º 

ofício, recolher as custas, bem como tomas as medidas cabíveis, no prazo 

de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 273469 Nr: 3905-63.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGIONAL NORTE MÁQUINAS GRÁFICAS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORNAL DIÁRIO DE CUIABÁ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIA LIMA BUENO - 

OAB:20806/O, MARILTON PROCÓPIO CASAL BATISTA - 

OAB:5.604/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA SILVA VRUCK ROSS 

- OAB:5968/MT, IRINA DE OLIVEIRA SANTOS EMBOAVA - 

OAB:12.300/MT

 Impulsiono os autos a parte autora para manifestar requerendo o que de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1030083 Nr: 36803-51.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ANTONIO AZAMBUJA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADÃO CALVEZ LARRÉA - 

OAB:11069-B, JAQUELINE PROENÇA LARRÉA - OAB:13.356/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO ALCIDES SAMPAIO E 

SILVA - OAB:5111-B/MT

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo sem que a parte executada 

efetuasse o pagamento determinado, motivo pelo qual impulsiono os autos 

intimando a parte exequente para requerer o que de direito, no prazo de 

05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 813580 Nr: 20052-57.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDINETE BENEDITA EVANGELISTA VARRESE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEAP FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DA CRUZ 

OLIVEIRA ARAUJO - OAB:12.933/MT, RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS 

- OAB:12.921/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO CARDOSO DE 

SOUSA JÚNIOR - OAB:38145 OAB DF, RAFAEL D'ALESSANDRO CALAF 

- OAB:17.161 OAB/DF

 Vistos etc.

Dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Proceda o desapensamento do feito.

Considerando que o acórdão manteve a sentença que julgou improcedente 

os pedidos iniciais, remetam-se os autos ao arquivo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 720504 Nr: 15930-69.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONJUNTO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MIGUEL SUTIL, 

EDSON JOSÉ ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEVINA ANTONIA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo sem que a parte executada 

efetuasse o pagamento determinado, motivo pelo qual impulsiono os autos 

intimando a parte exequente para requerer o que de direito, no prazo de 

05 dias.

 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

 Considerando que o resultado da penhora Renajud foi finalizada positiva, 

impulsiono os autos intimando a parte executada para manifestar, no 

prazo de 15 dias.

 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

 Considerando a consulta realizada via INFOJUD pelo MM. Juízo desta 

Vara, impulsiono os autos a parte autora para manifestação acerca da 

resposta a qual encontra-se em pasta própria do INFOJUD nesta 

serventia, identificada como DOC. 16/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1282306 Nr: 2489-74.2018.811.0041

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EL CONDOR INDUSTRIA COMÉRCIO E CONTROLE 

TECNOLÓGICO LTDA, RAMON SILES ALVARADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSMINAS MINING - TERRAPLANAGEM E 

MINERAÇÃO LTDA, CHARLES DE PAULA EUGÊNIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS BIGNARDI - 
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OAB:12.901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora/exequente para retirar 

carta precatória e comprovar posteriormente sua distribuição, no prazo de 

15 dias.

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 951095 Nr: 425-96.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO DOMINGUES DE 

OLIVEIRA - OAB:11.670-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13245

 Vistos etc.

Dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Considerando que o acórdão manteve a sentença extintiva, remetam-se 

os autos ao arquivo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 742983 Nr: 39921-74.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MISS SHOES CALÇADOS E ACESSÓRIOS LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CALÇADOS ELCEMY INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA APARECIDA DA SILVA 

DUARTE - OAB:8650/MT, FRANCIANY ALCANTARA BARBIERO - 

OAB:OAB/MT 11.854

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Bolzan - OAB:73.568

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo sem que a parte executada 

efetuasse o pagamento determinado, motivo pelo qual impulsiono os autos 

intimando a parte exequente para requerer o que de direito, no prazo de 

05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 890395 Nr: 23495-79.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO RESIDENCIAL PORTO DO SOL, NAIR 

RIBEIRO DA SILVA BRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIMUS INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO RONDON BORGES - 

OAB:16.606

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo sem que a parte executada 

efetuasse o pagamento determinado, motivo pelo qual impulsiono os autos 

intimando a parte exequente para requerer o que de direito, no prazo de 

05 dias.

 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

 No caso em tela, embora a executada tenha apresentado manifestação 

de fls. 86/94, não junta sequer extratos bancários ou mesmo holerite, 

sendo que deixou de lograr êxito em comprovar que o bloqueio recaiu 

sobre montante proveniente de salário, não merecendo prosperar seus 

argumentos, neste sentido.

Posto isso, INDEFIRO o pedido de impenhorabilidade.

Elaborado o cálculo, manifestem-se as partes.

Considerando que a autocomposição é premissa fomentada a luz da nova 

lei processual, diante da possibilidade de acordo entre as partes, 

encaminhem-se os autos à CEJUSC, para designação e posterior 

realização da audiência de conciliação.

Após, intimem-se as partes, bem como seus respectivos procuradores 

para o ato.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1085957 Nr: 4241-52.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO SUBESTAÇÃO 138 KV - DISTRITO 

INDUSTRIAL CUIABÁ, GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A, SPERAFICO DA 

AMAZONIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON F. COLETA COUTINHO 

- OAB:9172-B, JOSE EDUARDO POLISEL GONÇALVES - OAB:12009, 

VAGNER SOARES SULAS - OAB:8455/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINDOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A

 Impulsiono os autos intimando as partes para manifestarem se houve 

celebração de acordo, no prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 1076637 Nr: 58358-27.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGERIO DE ARRUDA PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 
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ALAMINO - OAB:OAB/MT 9.333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12.333

 Vistos,

Defiro o pedido de fls. 117/119.

 Intime-se o perito para manifestação, no prazo de 10 dias.

Com o aporte, intimem-se as partes para falar nos autos, no prazo comum 

de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 348759 Nr: 18938-59.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEV PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA ME, 

EVERALDO GUIMARÃES VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162/MT, JULIETA MARINHO PIRES CEZARIO - OAB:14272, 

VANESSA KLAUS SARAGIOTTO - OAB:7.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo sem que a parte executada se 

manifestasse a respeito da penhora. Desta forma impulsiono os autos 

intimando a parte exequente para se manifestar requerendo o que de 

direito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 869005 Nr: 8782-02.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YOLANDA BENEDITA ABADIA MARTINS DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BURITI CENTRO DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS, 

CONCREMAX CONCRETO E ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA HEDVIGES MARTINS DE 

BARROS SILVA - OAB:7271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE DE MIRANDA SILVA - 

OAB:13.667/MT, OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo sem que a parte executada 

efetuasse o pagamento determinado, motivo pelo qual impulsiono os autos 

intimando a parte exequente para requerer o que de direito, no prazo de 

05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 739966 Nr: 36652-27.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUSTAVO GUSMÃO HOLANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS 

LTDA, FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6.602/MT, MIDIA MAIRA DE CARVALHO GONÇALVES - 

OAB:14637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:17298-A/MT, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Impulsiono os autos intimando as partes para que seja informado se foi 

realizada a transferência, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 720587 Nr: 16019-92.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANS GRANCAP LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KM TRANSPORTADORA DE CARGAS LTDA, 

BANCO WOLKSWAGEN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEBER AZIZ SABER - OAB:9825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELCI JACQUES ANDRADE - 

OAB:12924, LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA - OAB:15134, 

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:OAB/MT 4.482

 Intimação da parte autora para manifestar sobre a certidão do oficial de 

justiça, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1279051 Nr: 1605-45.2018.811.0041

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANA BARROS PORFIRIO SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO LUIZ BUENO FAVA, LUIZ RICARDO 

GOULART FILHO, LUIZ RICARDO GOULART, ISABELA MARIA 

BERNANDES GOULART, JUAREZ INÁCIO, KLEBER SIMÔNIO PARREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIR DE OLIVEIRA FERRAZ - 

OAB:MT - 10.607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo sem que a parte autora se 

manifestasse. Na oportunidade, impulsiono os autos a parte autora para 

manifestar requerendo o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 923390 Nr: 45448-02.2014.811.0041

 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): VICENTE PEREIRA DA SILVA, ADELINA 

GALANTE SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ EDUARDO LOPES JUNIOR - 

OAB:13879

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO DAN - 

OAB:3565-A/MT

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo sem que a parte executada 

efetuasse o pagamento determinado, motivo pelo qual impulsiono os autos 

intimando a parte exequente para requerer o que de direito, no prazo de 

05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 388991 Nr: 24533-05.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO FUNDAMENTAL 

MASTER JUNIOR BOA ESPERANÇA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTHONY BOM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOMAS FULGENCIO DE LIMA 

JUNIOR - OAB:11785, KÁSSIA RABELO SILVA - OAB:16.874/MT, 

LUCIANA FABRICIA ROSA BARROS - OAB:21037/0, RONIMÁRCIO 

NAVES - OAB:6.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para manifestar sobre a certidão do oficial de 

justiça, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 907403 Nr: 35168-69.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA MARIA CARVALHO RUSSO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEY DAS SILVA ALMEIDA, JULIANA 

FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE MELO 

ROSA - OAB:10.097 / MT, ITALO CLAUDINO SILVA - OAB:20414/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para manifestar sobre a certidão do oficial de 

justiça, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 347502 Nr: 17567-60.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E 

SANEAMENTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINCOLN TADEU SARDINHA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA 

- OAB:6.848-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo sem que a parte executada se 

manifestasse a respeito da penhora. Desta forma impulsiono os autos 

intimando a parte exequente para se manifestar requerendo o que de 

direito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1315306 Nr: 12033-86.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALINE LIMA DA SILVA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDA MARTINS BRANCO, JOSÉ MARIA 

QUADRI BRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL VIEIRA - OAB:8.182/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Verifica-se que a parte autora pediu o deferimento dos benefícios 

da assistência judiciária gratuita, sustentando não possuir condições 

financeiras de arcar com os custos do processo.Pois bem. 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. 

Outrossim, 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 . Nesse sentido, vide decisão do 

TJ/MT:“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – ALEGAÇÃO DE

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1315219 Nr: 12012-13.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALINE LIMA DA SILVA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA SONIA CASTRO BRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL VIEIRA - OAB:8.182/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Verifica-se que a parte autora pediu o deferimento dos benefícios 

da assistência judiciária gratuita, sustentando não possuir condições 

financeiras de arcar com os custos do processo.Pois bem. 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. 

Outrossim, 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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1050471 Nr: 46641-18.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO SOUZA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CEZAR 

ZANDONADI - OAB:5736 O MT, MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO 

- OAB:7.659/MT

 Intimação para que o advogado nominado devolva os autos abaixo 

elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

 Carga ao advogado: RAY CARVALHO DIAS

Data da Carga:30/07/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 954671 Nr: 2431-76.2015.811.0041

 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: RAUF ROBERTO NUNES DE ALCANTARA

 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, RODRIGO NUNES - OAB:19341/A

 Intimação para que o advogado nominado devolva os autos abaixo 

elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

 Carga ao advogado: MARIA MADALENA CERQUEIRA DE SOUZA

Data da Carga:30/07/2018

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022093-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. E. A. D. C. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA APARECIDA DE ARRUDA CAMPOS OAB - 011.866.781-51 

(REPRESENTANTE)

JULIANO DIAS CORREA OAB - MT0011583A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1022093-04.2018.8.11.0041. AUTOR: MARIA 

EDUARDA ARRUDA DE CAMPOS REPRESENTANTE: ROSANGELA 

APARECIDA DE ARRUDA CAMPOS RÉU: GOL LINHAS AÉREAS S.A. 

Vistos etc. Recebo o presente feito pelo procedimento comum. DEFIRO os 

benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os 

requisitos legais (artigo 98, CPC). Nos termos do atual Código de Processo 

Civil, designo audiência de conciliação para o dia 02/10/2018 às 11h00min, 

nos termos do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL 

DE CONCILIAÇÃO, Sala 05. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 
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podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022183-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR)

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO OAB - MT24535/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1022183-12.2018.8.11.0041. AUTOR: 

RODRIGO MISCHIATTI, RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS 

S/S RÉU: BANCO DO BRASIL S/A Vistos etc. Analisando os autos, 

verifica-se que a parte requerente pretende em sua exordial a concessão 

dos benefícios da assistência judiciária gratuita. O assunto é de ordem 

pública, de modo que se sobrepõe ao caráter dispositivo de algumas 

normas processuais e se refletem, no mínimo, na definição do 

procedimento, na delimitação da competência dos órgãos jurisdicionais, na 

arrecadação devida ao Estado e na remuneração dos serviços judiciários, 

públicos ou privatizados. Por tais razões, o juízo antes mesmo de eventual 

manifestação da parte contraria e do recebimento do feito, pode proceder 

com uma averiguação, ainda que de forma superficial, sobre as condições 

financeiras da parte que pleiteia os benefícios da gratuidade da justiça, 

inclusive, se necessário, com consulta ao Sistema INFOJUD (Secretaria da 

Receita Federal), Detran, Brasil Telecom e Junta Comercial, ferramentas 

essas disponibilizadas no Portal dos Magistrados. Portanto, cabe ao 

magistrado analisar o estado de carência do requerente, a fim de garantir 

a destinação do benefício da gratuidade àqueles que realmente não tem 

condições de arcar com as custas judiciais, sem prejuízo do sustento 

próprio e de sua família, sendo essa, a orientação recebida da 

Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. Desse modo, havendo indícios 

da capacidade financeira da parte que pleiteia os benefícios da justiça 

gratuita, caso do processo em exame que, em consulta ao sistema 

RENAJUD (abaixo), restou verificado que a parte autora possui veículos 

próprios, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. Lista de 

Veículos - Total: 4 Placa UF Marca/Modelo Ano Fabricação Ano Modelo 

Proprietário Restrições Existentes Ações QBP3243 MT R/JUNIOR CIA 501 

2015 2015 RODRIGO MISCHIATTI Não ui-button ui-button QBC2548 MT 

CHEVROLET/S10 LTZ FD2 2014 2014 RODRIGO MISCHIATTI Não ui-button 

ui-button FSQ7746 SP HARLEY DAVIDSON/FLHRC 2014 2014 RODRIGO 

MISCHIATTI Não ui-button ui-button HRH3016 MT FORD/JEEP 1958 1958 

RODRIGO MISCHIATTI Não No mais, não restou demonstrada a 

incapacidade financeira da autora, conforme determina o inciso LXXIV, do 

artigo 5º da CF. O STJ manteve decisão do juízo a quo em caso análogo, 

negando os benefícios da justiça gratuita, por falta de comprovação de 

hipossuficiência pelo requerente, vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE 

PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA 7 

DO STJ. AFASTADA A APONTADA VIOLAÇÃO AO 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. Além disso, o 

segundo requerente esta qualificado na exordial como “ sociedade 

empresária unipessoal”. Nesse sentido, é sabido que a pessoa jurídica 

somente pode obter o benefício da justiça gratuita quando ela comprova 

sua hipossuficiência financeira, não bastando para tanto sua simples 

afirmação pelo causídico, devendo a parte interessada comprovar a 

insuficiência de renda. Desta feita, não houve efetiva demonstração da 

incapacidade financeira, como se exige para a pessoa jurídica à medida 

que se impõe é o indeferimento do pleito. Sobre o assunto a 

jurisprudência: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – 

EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – 

INOCORRÊNCIA – BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – 

PESSOA JURÍDICA – CONDIÇÃO DE HIPOSUFICIÊNCIA – NÃO 

DEMONSTRADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO 

– DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.A motivação contrária ao 

interesse da parte não autoriza, de per si, o acolhimento dos embargos de 

declaração, os quais somente serão admitidos quando presentes os vícios 

insertos no artigo 1022 do Código de Processo Civil.O benefício da justiça 

gratuita pode ser concedido à pessoa jurídica em situações 

especialíssimas, desde que comprovada necessidade da benesse.O 

Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas 

partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os 

argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou 

jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, 

desnecessário o chamado prequestionamento explícito.(ED 108829/2017, 

DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 

19/12/2017) IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – NÃO 

COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – BENEFÍCIO REVOGADO – DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.O Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. 

Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. Conquanto se 

presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente 

por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC/15), consoante ocorreu inicialmente 

na ação principal, tal pedido pode ser revogado, quando houver nos autos 

elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a 

concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º, 

do CPC/15.Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da 

gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que 

evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.No caso, sendo 

demonstrado que a parte possui rendimento para o custeio das despesas 

processuais, deve ser mantida a decisão que revogou a assistência 

judiciária.(Ap 120648/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, 

Publicado no DJE 27/11/2017) AGRAVO INTERNO – AÇÃO MONITORIA – 

INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – 

FALÊNCIA – DECISÃO QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO DO PREPARO 

RECURSAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.Não é 

desconhecido que a pessoa jurídica pode ser contemplada com a 

assistência judiciária, contudo, desde que atenda aos requisitos exigidos 

no art. 98, do CPC/15.Tratando de instituição bancária, que por mais 

necessitada e insolvente que possa aduzir, jamais se coaduna com a 

miserabilidade ou necessidade prescrita pela legislação própria.(AgR 

104478/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 

31/10/2017) Extrai-se ainda que se trata de ação de pequeno valor, 

enquadrando-se ao disposto na Lei 9.099/95. Quem opta por litigar na 

Justiça comum, tendo o direito de ingressar com seu processo nos 

juizados especiais, renuncia à assistência judiciária gratuita. O 

entendimento levou a 20ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio 

Grande do Sul a manter sentença que negou a concessão do benefício a 

uma consumidora em litígio com sua prestadora de serviços de telefonia. 

Para relator do recurso na corte, Desembargador Carlos Cini Marchionatti, 

os JECs têm plenas condições de solucionar com rapidez, segurança e 

sem despesas a situação em questão. Assim, o uso do processo comum, 

contemporizado pela assistência judiciária gratuita desnecessária, 

caracteriza uma espécie velada de ‘‘manipulação da jurisdição’’, que não 

pode ser aceita. ‘‘É compreensível que os advogados de um modo geral 

prefiram o processo comum, do qual tende a resultar maior remuneração 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103071/8/2018 Página 205 de 688



merecida na medida do critério do trabalho, o que não quer dizer que seja 

aceitável ou determinante do processo comum.’’ Ademais, embora tenha 

se consolidado a orientação de que a parte pode optar pelo processo 

comum ou especial, os tempos são outros. Além disso, essa concepção 

gerou um sério desvirtuamento dos serviços forenses: a concessão 

abusiva de assistência judiciária para processo comum, quando a 

demanda seria típica de juizados especiais. Colho da jurisprudência: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. 

PROCESSO COMUM. PROCESSO ESPECIAL NOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS. O processo judicial deve ser aplicado na sua perspectiva 

institucional da solução dos conflitos cíveis, mas tem servido à feição 

predominante corporativa, que se expressa de diversas maneiras e que o 

desvirtua, entre elas a questão da qual trata o atual agravo de 

instrumento. O processo comum é dispendioso, e vige a regra da 

antecipação das despesas, salvo assistência judiciária gratuita às 

pessoas necessitadas. A pretensão é daquelas típicas ao Juizado 

Especial Cível, onde o processo transcorre livre de despesas à parte 

demandante. Estando à disposição o Juizado Especial Cível, um dos 

maiores exemplos de cidadania que o País conhece, em condições de 

resolver com celeridade, segurança e sem despesas a situação do caso, 

o uso do processo comum, em assistência judiciária gratuita 

desnecessária, caracteriza uma espécie velada de manipulação da 

jurisdição. Caracteriza-se, assim, fundada razão para o indeferimento do 

benefício, sem prejuízo do envio da causa ao Juizado Especial Cível.” 

(TJ/RS Nº 70068368687 Nº CNJ: 0047062-70.2016.8.21.7000) Destaquei. 

Vale ainda ressaltar que, o acesso da demandante a justiça não restará 

prejudicado pelo indeferimento da assistência judiciária gratuita, visto que 

os juizados especiais têm competência para julgar causa cíveis de menor 

complexidade, e o acesso independerá, em primeiro grau de jurisdição do 

pagamento de custas, taxas ou despesas, nos termos do art. 54 da lei 

9099/95. Tal demonstração não foi devidamente carreada aos autos, 

restando claro que a parte autora não faz jus aos benefícios da 

assistência judiciária. Isso posto, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita e 

DETERMINO a intimação da parte autora para recolher as custas 

processuais iniciais no prazo de 15 dias, sob pena do seu indeferimento, 

nos termos do artigo 321 do CPC. Decorrido o prazo acima mencionado, 

voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto 

Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1022707-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE OSNEIDE DO BOMDESPACHO (REQUERENTE)

MEIRE APARECIDA NOBRES DA CRUZ BOMDISPACHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1022707-09.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

JOSE OSNEIDE DO BOMDESPACHO, MEIRE APARECIDA NOBRES DA 

CRUZ BOMDISPACHO Vistos etc. Cuida-se de Ação de Retificação de 

Registro Civil ajuizada por JOSÉ OSNEIDE QUEIROZ e MEIRE APARECIDA 

NOBRES DA CRUZ BOMDISPACHO, onde requer a alteração do assento 

do registro de casamento dos mesmos, pleiteando pela inclusão no campo 

da filiação do cônjuge varão o nome de seu pai, bem como alteração do 

seu nome para inclusão do sobrenome de seu genitor e modificação no 

sobrenome de sua esposa em virtude da inclusão do sobrenome do pai do 

autor. A presente ação segue o rito da jurisdição voluntária (arts. 719 e 

seguintes do CPC). DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita 

a parte autora, por atender os requisitos legais (artigo 98, CPC). DÊ-SE 

vista ao representante do Ministério Público para manifestação. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1031131-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DARCY SOBRINHO FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1031131-74.2017.8.11.0041. AUTOR: 

DARCY SOBRINHO FERREIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que DARCY SOBRINHO FERREIRA move 

em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 

suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 05.07.2015, 

tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver 

a requerida condenada ao pagamento da integralidade da indenização do 

Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação, 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 DEMANDA PARA SEGURADORA LÍDER DO 

CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. Inicialmente, observo que as 

seguradoras compõem por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 

8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das 

indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total ou 

parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. INÉPCIA DA 

INICIAL – AUSÊNCIA DE PEDIDO ESPECÍFICO QUANTO AO VALOR DE 

EVENTUAL INDENIZAÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO. A promovida alega que o autor não esclareceu com precisão 

o valor da eventual indenização que almeja receber, sendo o pedido 

incerto e confuso, devendo a petição inicial ser indeferida com fulcro nos 

artigos 295, I e 267 I do CPC de 1973. De acordo com o art. 330 § 1º do 

NCPC, a petição inicial será considerada inepta quando: “I - lhe faltar 

pedido ou causa de pedir; II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as 

hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; III da narração dos 

fatos não decorrer logicamente a conclusão e IV - contiver pedidos 

incompatíveis entre si”. 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. Verifica-se que a parte requerente pleiteou a 
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condenação da requerida ao pagamento da diferença do Seguro DPVAT, 

sendo impossível precisar qual valor real, senão após a realização da 

perícia médica judicial. Portanto, REJEITO a preliminar de indeferimento da 

inicial por ausência de pedido específico quanto ao valor de eventual 

indenização. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA Infere-se dos autos que a 

excipiente insurge-se em face da competência desta comarca para 

processamento da ação de cobrança de seguro obrigatório – DPVAT, em 

detrimento da comarca de domicílio da parte autora, ora excepta. De 

acordo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pode a parte 

autora, nas ações de cobrança de indenização de seguro DPVAT, 

escolher os foros possíveis para ajuizá-la, conforme estabelecem os 

artigos 94 e 100, parágrafo único, ambos do CPC, o de seu domicílio, o do 

local do acidente ou o da sede da seguradora. Assim, para o caso de 

cobrança de seguro obrigatório, é faculdade conferida à parte autora, 

eleger o foro em que irá ajuizar a ação, podendo ser o de seu próprio 

domicílio, do local do acidente ou, ainda, o foro de domicílio do réu. Nessa 

linha já pronunciou o nosso E. TJMT: “RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA – PRELIMINAR DE 

LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ – REJEITADA - PRELIMINAR DE FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR – CONFUSÃO COM O MÉRITO – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – AÇÃO PROPOSTA NO DOMÍCILIO DO 

RÉUS - OPÇÃO DO AUTOR – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – 

RECURSO IMPROVIDO. Na ação de cobrança de seguro obrigatório 

(DPVAT), dentre as opções oferecidas pelo artigo 94, caput, e pelo artigo 

100, parágrafo único, ambos do CPC, o autor tem a faculdade de propor a 

ação no seu próprio domicílio, no foro do lugar do acidente ou, ainda, no 

foro de domicílio do réu, não podendo a Seguradora insurgir-se contra a 

escolha feita pelo autor, mormente quando evidente a inexistência de 

prejuízo para a produção de provas”. (TJMT - AI, 30920/2014, 

DES.SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 04/11/2014) destaquei. No mesmo sentido o posicionamento do 

C. Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL. ACÓRDÃO ALVEJADO QUE, DE OFÍCIO, DECLINA DA 

COMPETÊNCIA PARA COMARCA DIVERSA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 

33/STJ. DEMANDA DE NATUREZA PESSOAL. COMPETÊNCIA DO FORO DO 

DOMICÍLIO DO RÉU. ART. 94, CAPUT, E ART. 100, PARÁGRAFO ÚNICO DO 

CPC. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA ANULAR O ACÓRDÃO 

RECORRIDO. 1. O foro competente para o ajuizamento da ação não é 

definido ao nuto do julgador, mas sim em conformidade com as regras de 

fixação e prorrogação de competência entabuladas na Lei Instrumental. 2. 

"A incompetência relativa não pode ser declarada de oficio" (Súmula 

33/STJ). 3. A demanda objetivando o recebimento do seguro DPVAT é de 

natureza pessoal, implicando a competência do foro do domicílio do réu. 

Além disso, a regra contida no art. 100 do CPC é mera faculdade que visa 

a facilitar o acesso à Justiça. 4. Recurso especial provido”. (STJ, REsp. 

1059330/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 11/11/2008, DJ 15/12/2008) . Assim preceitua NELSON NERY 

JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY: “É do autor a opção pelo 

ajuizamento da ação no foro de seu domicilio ou no foro do lugar do 

acidente. O réu não pode opor-se à opção do autor. Este, entretanto, pode 

renunciar à prerrogativa de foro e ajuizar a ação no domicilio do réu (CPC 

94). “Se isto ocorrer, ao réu é vedado arguir a incompetência relativa, por 

falta de interesse processual, já que estaria sendo eneficiado com a 

escolha do autor pelo foro do domicilio dele, ré.” (Código de Processo Civil 

Comentado - 7ª ed. - Ed. Revista dos Tribunais - p. 500) Destarte, tendo o 

excepto optado pelo ingresso da ação no foro do domicílio do réu (art. 

100, IV, “b”, do CPC), tal manifestação de vontade (faculdade) deve ser 

respeitada, propiciando o prosseguimento da ação nesta Comarca. Ante o 

exposto, REJEITO a preliminar de exceção de incompetência 

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 282 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 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. SATISFAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM ESFERA ADMINISTRATIVA 

- CARENCIA DA AÇÃO – 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 houve o efetivo pagamento da 

cota parte devida a requerente. Com relação à falta de interesse de agir, 

cumpre destacar que a parte demandante tem interesse jurídico em 

receber, se houver, saldo remanescente do seguro obrigatório DPVAT, o 

que se mostra útil e necessário no caso concreto. Ademais, a matéria 

preliminar se confunde com o mérito e como tal será apreciada. Inexistindo 

mais preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se que o 

Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos 

Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano 

pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de qualquer 

um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 

acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que o autor traz aos autos conjunto probatório razoável 

à atestar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser observado 

o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento da 

indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

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 
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(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 05.07.2015, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada a perícia no 

segurado, onde ficou constatado o nexo causal entre a lesão apresentada 

e o acidente narrado, com comprometimento de 75% 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. Considerando que já houve 

pagamento em sede administrativa no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil 

setecentos e vinte e cinco reais), resta um saldo remanescente no valor 

de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos) a ser indenizada. No tocante a correção monetária em seguro 

obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o evento 

danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO 

DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na 

ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da 

correção monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental 

improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: 

Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de 

incidência de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da 

indenização pela Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros 

de mora incidir a partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com 

edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante 

do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da 

importância 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 (05.07.2015) e juros de mora de 1% ao mês, 

desde a citação. Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e 

trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. P.R.I. 

Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora 

no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos 

remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, 

da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL 

DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito [1] Art. 283. A petição 

inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da 

ação.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022269-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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EDSON DIVINO FRANCISCO 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):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022269-17.2017.8.11.0041. AUTOR: 

EDSON DIVINO FRANCISCO DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que EDSON DIVINO FRANCISCO DA 

SILVA, move em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito 

ocorrido no dia 17.06.2017, tendo resultado a sua invalidez permanente, 

razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao pagamento da 

integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais honorários 

advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. Devidamente citada, a 

parte ré apresentou contestação, além de documentos, arguiu preliminares 

de mérito, bem como combateu o mérito da demanda, pugnando pela 

improcedência da ação. Realizada a pericia médica no segurado, foi 

quantificado o grau de lesão apresentado pelo requerente. A parte autora 

impugnou a Contestação. É o relatório. Decido. De início, registra-se que a 

análise do feito em questão se enquadra na hipótese prevista no artigo 12, 

§ 2º, II, do Código de Processo Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os 

juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de 

conclusão para proferir sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 

13.256, de 2016) (Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o 

julgamento de processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada 

em julgamento de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a 

parte promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua 

invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de 

adentrar ao mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das 

preliminares suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO 

POLO PASSIVO DA DEMANDA PARA SEGURADORA LÍDER DO 

CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. Inicialmente, observo que as 

seguradoras compõem por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 

8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das 

indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total ou 

parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. PEDIDO 

ADMINISTRATIVO PRÉVIO – DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Alega a 

seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora interesse processual 

necessário a propositura da ação, já que esta não lhe procurou para 

receber o pagamento pela via administrativa. Com relação à falta de 

interesse de agir, cumpre destacar que a parte demandante tem interesse 

jurídico em receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e 

necessário no caso concreto. Não assiste razão a parte demandada, pois, 

conforme entendimento jurisprudencial, não há necessidade do 

esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação 

de cobrança do chamado Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo 

não é requisito essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro 

obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da 

publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA 

ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA 

MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar de falta de Interesse 

de Agir. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE E A SUCUMBÊNCIA AUTORAL. 

Alega a seguradora requerida que, o ônus sucumbencial deve ser 

suportado pela parte autora, já que a ré não deu causa ao ajuizamento da 

ação, consoante não haver pedido administrativo prévio, não podendo ser 

penalizada com os custos da ação judicial. O artigo 85 do Código de 

processo Civil Brasileiro determina que: "A sentença condenará o vencido 

a pagar honorários ao advogado do vencedor”. Em razão dos princípios 

da causalidade e da sucumbência, o pagamento das custas processuais 

está vinculado ao insucesso da parte na demanda, cujas despesas devem 

ser ressarcidas pela parte que restou vencida na causa. No caso em tela 

incontroverso que a parte autora teve sua pretensão resistida com a 

apresentação da contestação pela demandada, inclusive com pedidos de 

extinção da pretensão sem resolução do mérito. Portanto, a preliminar 

suscitada depende do julgamento do mérito da questão, e com o tal será 

apreciada. DA AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS À REGULAÇÃO 

DO SINISTRO – DOCUMENTOS ILEGÍVEIS. Assevera a parte demandada 

que “[...] EMBORA NÃO ELENCADOS NO ROL DOS DOCUMENTOS 

IMPRESCINDÍVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO DPVAT, A APRESENTAÇÃO DE CÓPIAS DO DOCUMENTO DE 

CADASTRO NO REGISTRO GERAL DE PESSOAS FÍSICAS (RG) E DO 

CADASTRO DE PESOAS FÍSICAS (CPF), É DE SUMA IMPORTÂNCIA PARA 

A SEGURADORA REQUERIDA, QUE NECESSITA DESSES DOCUMENTOS 

PARA PROCEDER À REGULAÇÃO DO SINISTRO [...]. Da análise acurada 

dos autos constata-se que a cópia da CNH do demandante apresentada, 

encontra-se legível. Assim sendo, REJEITO a preliminar de ausência de 

documentos essenciais à regulação do sinistro. Inexistindo mais 

preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores 

[DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual 

não se discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos 

participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 

acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que o autor traz aos autos conjunto probatório razoável 

à atestar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser observado 

o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento da 

indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 
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presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

transito. Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 17.06.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi 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, 
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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 (17.06.2017) 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

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022104-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO RIBEIRO DE CAMPOS FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022104-67.2017.8.11.0041. AUTOR: 

FRANCISCO RIBEIRO DE CAMPOS FILHO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que FRANCISCO RIBEIRO 

DE CAMPOS FILHO move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente de 

trânsito ocorrido no dia 07.07.2016, 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. DO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO – DA FALTA DE INTERESSE DE 

AGIR Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora 

interesse processual necessário a propositura da ação, já que esta não 

lhe procurou para receber o pagamento pela via administrativa. Com 

relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar que a parte 

demandante tem interesse jurídico em receber o seguro obrigatório 

DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. Não assiste 

razão a parte demandada, pois, conforme entendimento jurisprudencial, 

não há necessidade do esgotamento das vias administrativas para o 

exercício do direito de ação de cobrança do chamado Seguro DPVAT, 

verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

REJEITO a preliminar de falta de Interesse de Agir. PRINCÍPIO DA 

CAUSALIDADE E A SUCUMBÊNCIA AUTORAL. Alega a seguradora 

requerida que, o ônus sucumbencial deve ser suportado pela parte autora, 

já que a ré não deu causa ao ajuizamento da ação, consoante não haver 

pedido administrativo prévio, não podendo ser penalizada com os custos 

da ação judicial. O artigo 85 do Código de processo Civil Brasileiro 

determina que: "A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor”. Em razão dos princípios da causalidade e da 

sucumbência, o pagamento das custas processuais está vinculado ao 

insucesso da parte na demanda, cujas despesas devem ser ressarcidas 

pela parte que restou vencida na causa. No caso em tela incontroverso 

que a parte autora teve sua pretensão resistida com a apresentação da 

contestação pela demandada, inclusive com pedidos de extinção da 

pretensão sem resolução do mérito. Portanto, a preliminar suscitada 

depende do julgamento do mérito da questão, e com o tal será apreciada. 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DE TERCEIRO– 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 

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 
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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 07.07.2016, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

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 
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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% membro inferior 

esquerdo e 25% do membro inferior 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 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 e leve a 

perda da parte requerente, terá essa o direito de 50% e 25% sobre 70% 

de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de 

debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue 

detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: -Membro Inferior Esquerdo: 

*70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00 *50% sobre R$ 9.450,00 = R$ 

4.725,00 -Membro Inferior Direito: *70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00 

*25% sobre R$ 9.450,00 = R$ 2.362,50 Total: R$ 7.087,50 No tocante a 

correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do 

c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação a data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a 

partir da data do acidente (07.07.2016) e juros de mora de 1% ao mês, 

desde a citação. Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e 

trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. P.R.I. 

Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora 

no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos 

remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, 

da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL 

DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito [1] Art. 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: 1011580-11.2017.8.11.0041. AUTOR: 

JOAO CARLOS FERREIRA MARQUES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que JOÃO CARLOS FERREIRA MARQUES 

move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 

alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 

21.11.2016, tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual 

pretende ver a requerida condenada ao pagamento da integralidade da 

indenização do Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial 

vieram os documentos. Devidamente citada, a parte ré apresentou 

contestação, 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 NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER 

DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. NA DEMANDA Inicialmente, 

observo que as seguradoras compõem por força do que reza o artigo 7º 

da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo 

pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total 

ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

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 
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ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA 

MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar de Ausência de 

Interesse de Agir Inexistindo mais preliminares, passo a análise do mérito. 

De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados 

por Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização 

decorrente de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa 

por parte de qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte 

requerente que foi vítima de acidente automobilístico, resultando, em 

decorrência disto, sua invalidez permanente. Em análise dos autos, 

verifica-se que as razões esposadas pela seguradora não merecem 

guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua 

carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não 

alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização prevista 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

confira: “O pagamento da indenização será efetuado mediante simples 

prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência 

de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que o 

autor traz aos autos conjunto probatório razoável à atestar o sinistro e o 

dano dele decorrente. In casu, deve ser observado o termo “simples 

prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro 

obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige provas 

robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem a 

conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas 

aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do 

sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de 

veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, 

portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância com o 

disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, 

também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de transito. 

Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 21.11.2016, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

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 
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existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada a perícia no 

segurado, onde ficou constatado o nexo causal entre a lesão apresentada 

e o acidente narrado, com comprometimento de 10% 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, 

residual a perda da parte requerente, terá essa o direito de 10% sobre 

70% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para 

casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração 

segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: -MEMBRO INFERIOR 

ESQUERDO: *70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00 *10% sobre R$ 

9.450,00 = R$ 945,00 Total: R$ 945,000 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$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais), acrescidos 

de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente 

(21.11.2016) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. 

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO a 

parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e 

verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), na 

forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. P.R.I. Com o trânsito em 

julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 

(trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1038482-98.2017.8.11.0041. AUTOR: 

EVANILDO DA CRUZ RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT que EVANILDO DA CRUZ move em desfavor de 

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi 

vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 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. 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 

AUSENCIA DE RESPOSTA ADMINISTRATIVA – REGULAÇÃO PENDENTE 

Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora interesse de 

agir 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 
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determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar de falta de Interesse 

de Agir. DA AUSÊNCIA DO LAUDO DO IML – DESCUMPRIMENTO AO ART. 

5º, §5º DA LEI 6.194/74 Alega a parte requerida que “(...) o autor não 

apresentou qualquer documento conclusivo no que tange ao direito de 

receber a íntegra do teto indenizatório no que se refere à invalidez de 

caráter permanente, vez que não trouxe aos autos laudo do IML, 

documento imprescindível para apuração da lesão (...)”. Afirmou ainda, 

que agindo de tal forma a requerente descumpriu o artigo 5º da Lei 

6.194/74. No entanto, de uma simples leitura do mencionado dispositivo, 

extrai-se que, em momento algum, ele faz exigência da juntada do laudo do 

IML, verbis: “Art 5º - O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” Conclui-se que o laudo do IML não é o 

único instrumento capaz de aferir a invalidez permanente da vítima, 

podendo ser comprovada mediante outros documentos firmados por 

profissionais da saúde ou mediante realização de perícia médica. Além 

disso, no caso em tela, verifica-se que o acidente foi devidamente 

comprovado mediante Boletim de Ocorrência juntado à fl. 19. Desta forma, 

REJEITO a preliminar suscitada. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE 

RESIDÊNCIA - INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. 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 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. Cinge-se a Seguradora em alegar impossibilidade de 

pagamento da indenização à vítima de acidente de trânsito quando o 

pagamento do prêmio está em atraso. Consigna-se ser desprovida de 

amparo legal a alegação da demandada de que a ausência de pagamento 

do prêmio do seguro em questão afasta o direito da vítima de pedir 

indenização. É pacífico o entendimento de que o atraso no pagamento do 

seguro não impossibilita o seu recebimento pelo beneficiário, conforme a 

Súmula 257 do E. STJ: "A falta de pagamento do prêmio do seguro 

obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da 

indenização". Referido entendimento não difere pelo fato de a vítima ser ou 

não proprietária do veículo. Nesse sentido: “ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - COBRANÇA. 1. A ausência da 

comprovação do pagamento do prêmio do seguro obrigatório (DPVAT) não 

autoriza a recusa do pagamento da indenização respectiva, mesmo nos 

casos em que a vítima é o proprietário do veículo inadimplente. Súmula 

257, do C. Superior Tribunal de Justiça. 2. A indenização deve ser 

graduada conforme a perda da capacidade física do segurado em 

decorrência do acidente sofrido. 3. Na fixação da verba honorária deverá 

o juiz garantir condigna e justa remuneração do advogado da parte 

vencedora. Sentença mantida. Recursos improvidos”. (Apelação n.º 

0001843-46.2011.8.26.0541, Rel. Des. Felipe Ferreira, 26.ª Câm.Dir.Priv., j. 

em 19.12.12, v.u.) “APELAÇÃO. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). AÇÃO 

DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO. RECUSA DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR 

INVALIDEZ. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 257 DO C. 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). RECURSO DA RÉ NESSA PARTE 

IMPROVIDO. A ausência de pagamento do prêmio não afasta o direito à 

indenização, ainda que a vítima seja a proprietária do veículo, conforme 

jurisprudência sedimentada na Súmula 257 do C. STJ.” (Apelação n.º 

1023039-15.2014.8.26.0100, Rel. Des. Adilson de Araujo, 31.ª 

Câm.Dir.Priv., j. 12.5.15, v.u.) Oportuno ressaltar que referida súmula 

encontra-se em plena vigência, mesmo após a edição da Resolução CNSP 

nº 273/2012, que previu no art. 12, § 7.º, ser dispensável o pagamento da 

indenização ao proprietário inadimplente. Assim sendo, rejeito os 

argumentos de ausência de requisitos autorizadores ao recebimento do 

seguro DPVAT. A Lei nº 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou 

por sua carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, 

não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização 

prevista será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente, confira: “O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que o 

autor traz aos autos conjunto probatório razoável à atestar o sinistro e o 

dano dele decorrente. In casu, deve ser observado o termo “simples 

prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro 

obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige provas 

robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem a 

conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas 

aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do 

sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de 

veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, 

portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância com o 

disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103071/8/2018 Página 216 de 688



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 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 (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 [1] Art. 283. A petição 

inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da 

ação.
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DENES SENA DOS SANTOS RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que DENES SENA DOS 

SANTOS, move em desfavor de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS 

DO SEGURO DPVAT S.A., alegando, em suma, que foi vitima de acidente 

de trânsito ocorrido no dia 17.08.2017, 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 RETIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO. Inicialmente, observo que 

as seguradoras compõem por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 

8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das 

indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total ou 

parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DA 

AUSENCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. Alega a seguradora ré, 

em síntese, que falta a parte autora interesse processual necessário a 

propositura da ação, já que esta não lhe procurou para receber o 

pagamento pela via administrativa. Com relação à falta de interesse de 

agir, cumpre destacar que a parte demandante tem interesse jurídico em 

receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e necessário no 

caso concreto. Não assiste razão a parte demandada, pois, conforme 

entendimento jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das 

vias administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

chamado Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - 

RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo não é requisito 

essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro obrigatório.” 

(Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 

17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - 

DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - 

GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar de falta de Interesse 

de Agir. DA AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS À REGULAÇÃO DO 

SINISTRO – DOCUMENTOS ILEGÍVEIS. Assevera a parte demandada que 

“[...] EMBORA NÃO ELENCADOS NO ROL DOS DOCUMENTOS 

IMPRESCINDÍVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO DPVAT, A APRESENTAÇÃO DE CÓPIAS DO DOCUMENTO DE 

CADASTRO NO REGISTRO GERAL DE PESSOAS FÍSICAS (RG) E DO 

CADASTRO DE PESOAS FÍSICAS (CPF), É DE SUMA IMPORTÂNCIA PARA 

A SEGURADORA REQUERIDA, QUE NECESSITA DESSES DOCUMENTOS 

PARA PROCEDER À REGULAÇÃO DO SINISTRO [...]. Da análise acurada 

dos autos constata-se que a cópia da CNH do demandante apresentada, 

encontra-se perfeitamente legível. Assim sendo, REJEITO a preliminar de 

ausência de documentos essenciais à regulação do sinistro. Inexistindo 

mais preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se que o 

Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos 

Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano 

pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de qualquer 

um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 

acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado 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 
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comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 17.08.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada a perícia no 

segurado, onde ficou constatado o nexo causal entre a lesão apresentada 

e o acidente narrado, com comprometimento de 10% do pé 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 pés, terá a 

vítima direito a 50% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, residual a perda da 

parte requerente, terá essa o direito de 10% sobre 50% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de debilidade 

parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue detalhado o 

percentual a ser aplicado ao caso: -PÉ ESQUERDO: *50% sobre R$ 

13.500,00 = R$ 6.750,00 *10% sobre R$ 6.750,00 = R$ 675,00 Total: R$ 

675,00 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$ 675,00 

(seiscentos e setenta e cinco reais), acrescidos de correção monetária 

pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (17.08.2017) 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

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000405-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVO ELIAS 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):

GILBERTO LOPES BUSSIKI
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000405-83.2018.8.11.0041. AUTOR: IVO 

ELIAS DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT que IVO ELIAS DA SILVA move em desfavor de 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, 

que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 10.11.2017, tendo 

resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver a 

requerida condenada ao pagamento da integralidade da indenização do 

Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação, além 

de documentos, arguiu preliminares de mérito, bem como combateu o 

mérito da demanda, pugnando pela improcedência da ação. Realizada a 

pericia médica no segurado, foi quantificado o grau de lesão apresentado 

pelo requerente. A parte autora impugnou a Contestação. É o relatório. 

Decido. De início, registra-se que a análise do feito em questão se 

enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo 

Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, 

preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para proferir 

sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 

(Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento de 

processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em julgamento 

de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

PARA A SEGURADORA LÍDER. Inicialmente, observo que as seguradoras 

compõem por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um 

consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das indenizações. 

Assim, qualquer delas pode responder, total ou parcialmente, pelo 

pagamento da indenização, sendo evidente que os valores pagos são 

compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização 

por pessoa vitimada por veículo não identificado, com seguradora não 

identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmos 

valores, condições e prazos dos demais casos por um consórcio 

constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que 

operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo razão para incluir a 

Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT nesta lide, 

providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PERANTE A PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS 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. 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 de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, não há necessidade de determinar a 

intimação da parte autora para que proceda com a regulação 

administrativa. DA AUSENCIA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO Alega 

a seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora interesse processual 

necessário a propositura da ação, já que esta não lhe procurou para 

receber o pagamento pela via administrativa. Com relação à falta de 

interesse de agir, cumpre destacar que a parte demandante tem interesse 

jurídico em receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e 

necessário no caso concreto. Não assiste razão a parte demandada, pois, 

conforme entendimento jurisprudencial, não há necessidade do 

esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação 

de cobrança do chamado Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo 

não é requisito essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro 

obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da 

publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA 

ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA 

MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 
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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 10.11.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 
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média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi 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 DIREITO: *70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 

9.450,00 *50% sobre R$ 9.450,00 = R$ 4.725,00. Total: R$ 4.725,00. No 

tocante a correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme 

orientação do c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO 

REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 

Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro 

no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para 

condenar a parte requerida, ao pagamento da importância R$ 4.725,00 

(quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), acrescidos de correção 

monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (10.11.2017) e juros 

de mora de 1% ao mês, desde a citação. Considerando que a medida 

adquiriu caráter contencioso, CONDENO a parte Requerida ao pagamento 

das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 

R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 

8º, do CPC. P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação 

da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino 

sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito [1] Art. 

320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à 

propositura da ação.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036633-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA MOREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1036633-91.2017.8.11.0041. AUTOR: 

VILMA MOREIRA DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que VILMA MOREIRA DOS SANTOS move 

em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 

suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 04.11.2014, 

tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver 

a requerida condenada ao pagamento da integralidade da indenização do 

Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação, 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 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 

AUSÊNCIA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO Alega a seguradora ré, 

em síntese, que falta a parte autora interesse processual necessário a 

propositura da ação, já que esta não lhe procurou para receber o 

pagamento pela via administrativa. Com relação à falta de interesse de 

agir, cumpre destacar que a parte demandante tem interesse jurídico em 

receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e necessário no 

caso concreto. Não assiste razão a parte demandada, pois, conforme 

entendimento jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das 

vias administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103071/8/2018 Página 222 de 688



chamado Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - 

RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo não é requisito 

essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro obrigatório.” 

(Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 

17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - 

DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - 

GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar de falta de Interesse 

de Agir. DA PREJUDICIAL DE MÉRITO – DA PRESCRIÇÃO TRIENAL. Alega a 

parte demanda que a parte autora perdeu o direito de cobrar toda e 

qualquer indenização decorrente do suposto acidente automobilístico 

ocorrido em 04.11.2014, uma vez que a ação foi distribuída mais de três 

anos da ocasião em que sofreu lesões irreversíveis, restando configurada 

a prescrição da pretensão autoral. Dispõe o artigo 206, §3º, inciso IX, do 

Código Civil, que a pretensão do beneficiário contra o segurador, em caso 

de seguro de responsabilidade civil obrigatório, prescreve em três anos. 

Inclusive a Súmula 405 do Superior Tribunal de Justiça, estabelece que a 

"ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) prescreve em três 

anos", por ter o seguro caráter de responsabilidade civil. No tocante ao 

termo inicial do prazo prescricional, se encontra pacificado o entendimento 

do Superior Tribunal de Justiça, através da Súmula 278 com o seguinte 

enunciado: “O termo inicial do prazo prescricional, na ação de 

indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da 

incapacidade laboral”. No caso em tela, o acidente ocorreu no dia 

04.11.2017, a ação foi ajuizada em 05.12.2017, e o laudo de id. 12345620 

elaborado em 21.03.2018. A discussão a respeito do lapso temporal entre 

a data do acidente e confecção do laudo pericial para fins prescricionais 

foi recentemente superada, diante da análise do RECURSO ESPECIAL 

REPETITIVO N° 1.388.030 – MG (2012/0231069-1) pelo SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA, julgado em 11/06/2014, “in verbis”: “RECURSO 

ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO DPVAT. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA 

INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ. NECESSIDADE 

DE LAUDO MÉDICO. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo inicial 

do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o 

segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2. 

Exceto nos casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca 

do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo 

relativa a presunção de ciência. 2. Caso concreto: Inocorrência de 

prescrição, não obstante a apresentação de laudo elaborado quatro anos 

após o acidente. 3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO”. (STJ – 

Resp.1388030/MG RECURSO ESPECIAL - 2012/0231069-1 – Relator: 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO (1144), Orgão Julgador: S2 – 

SEGUNDA SEÇÃO, Data do Julgamento: 11/06/2014, Data da Publicação: 

01/08/2014). Negritei e destaquei. Nesse sentido, o termo inicial do prazo 

prescricional para interposição de ação de indenização, não sendo notória 

a invalidez (amputação/perda total do membro), é da data em que o laudo 

médico que cientificou o autor foi elaborado, ocasião na qual o autor tomou 

ciência inequívoca da debilidade/invalidez, não havendo em que se falar 

em prescrição da pretensão. Portanto, REJEITO a prescrição da pretensão 

autoral, alegada em sede de prejudicial de mérito pela requerida. 

Inexistindo mais preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se 

que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos 

Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano 

pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de qualquer 

um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 

acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que o autor traz aos autos conjunto probatório razoável 

à atestar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser observado 

o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento da 

indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

transito. Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 04.11.2014, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 
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os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada 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 

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 inferiores terá a vítima direito a 70% do valor total da indenização 

que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, 

média a perda da parte requerente, terá essa o direito de 50% sobre 70% 

de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de 

debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue 

detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: -MEMBRO INFERIOR 

DIREITO: *70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00 *50% sobre R$ 9.450,00 

= R$ 4.725,00. Total: R$ 4.725,00. No tocante a correção monetária em 

seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o 

evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. 

INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO 

INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT o 

termo inicial da correção monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo 

Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 

- Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a 

data de incidência de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento 

da indenização pela Seguradora configura ilícito contratual, devendo os 

juros de mora incidir a partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com 

edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante 

do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da 

importância R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), 

acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do 

acidente (04.11.2014) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. 

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO a 

parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e 

verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), na 

forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. P.R.I. Com o trânsito em 

julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 

(trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000337-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODES BOSCO PACHECO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000337-36.2018.8.11.0041. AUTOR: 

RODES BOSCO PACHECO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que RODES BOSCO PACHECO, move em 

desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 

suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 25.08.2017, 

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 
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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 - 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 

à atestar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser observado 

o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento da 

indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

transito. Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 25.08.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 
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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 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 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 (25.08.2017) 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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Processo Número: 1037122-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA DANIELA DE FARIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1037122-31.2017.8.11.0041. AUTOR: 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103071/8/2018 Página 226 de 688



CAMILA DANIELA DE FARIA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que CAMILA DANIELA DE FARIA move em 

desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 

suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 05.11.2016, 

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. 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 DE INCLUSÃO DA 

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. NA 

DEMANDA. Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força 

do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o 

responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas 

pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, 

sendo evidente que os valores pagos são compensados entre as 

companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por 

veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não 

realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos 

dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por 

todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” 

Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de 

seguro DPVAT nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo 

injustificado, o encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder 

deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força 

de lei (o que não pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no 

caso a de nº 154/2006), as companhias seguradoras formam um 

consórcio, sendo cada uma delas responsável pelo pagamento da 

indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência 

foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, considerando que, 

normalmente, os beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do 

ponto de vista econômico, quando do ponto de vista do assessoramento 

técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da 

ação. DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO 

ANTERIOR – DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR – 

NECESSIDADE/ADEQUAÇÃO. Alega a seguradora ré, em síntese, que falta 

a parte autora interesse processual necessário a propositura da ação, já 

que esta não lhe procurou para receber o pagamento pela via 

administrativa. Com relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar 

que a parte demandante tem interesse jurídico em receber o seguro 

obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. 

Não assiste razão a parte demandada, pois, conforme entendimento 

jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das vias 

administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

chamado Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - 

RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo não é requisito 

essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro obrigatório.” 

(Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 

17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - 

DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - 

GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar de Ausência de 

Interesse de Agir Inexistindo mais preliminares, passo a análise do mérito. 

De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados 

por Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização 

decorrente de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa 

por parte de qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte 

requerente que foi vítima de acidente automobilístico, resultando, em 

decorrência disto, sua invalidez permanente. Em análise dos autos, 

verifica-se que as razões esposadas pela seguradora não merecem 

guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua 

carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não 

alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização prevista 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

confira: “O pagamento da indenização será efetuado mediante simples 

prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência 

de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que o 

autor traz aos autos conjunto probatório razoável à atestar o sinistro e o 

dano dele decorrente. In casu, deve ser observado o termo “simples 

prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro 

obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige provas 

robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem a 

conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas 

aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do 

sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de 

veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, 

portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância com o 

disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, 

também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de transito. 

Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 05.11.2016, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 
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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 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 (05.11.2016) e juros de mora de 1% ao mês, desde a 

citação. Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e 

trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. P.R.I. 

Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora 

no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos 

remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, 

da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL 

DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030840-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR DA SILVA PINHEIRO LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1030840-74.2017.8.11.0041. AUTOR: NAIR 

DA SILVA PINHEIRO LIMA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que NAIR DA SILVA PINHEIRO LIMA, 

move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 

alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 
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13.06.2017, 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 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 

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 
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compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 13.06.2017, 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 75% do cotovelo 

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 da estrutura afetada. Para 

fins de ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: - 

COTOVELO 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$ 2.531,50 (dois mil quinhentos e trinta e um 

reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção monetária pelo 

INPC/IBGE, a partir da data do acidente (13.06.2017) 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. 

No tocante a Litigância de Má-Fé postulada pela (s) parte (s) autora (s) em 

sede de impugnação, não se acha configurada, haja vista a ausência de 

pressupostos que demonstrem a intenção da conduta dolosa da (s) parte 
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(s) autora (s) enumerada nos artigos 79 e 80 do Código de Processo Civil. 

P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034840-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DA SILVA LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1034840-20.2017.8.11.0041. AUTOR: 

ANTONIO DA SILVA LEITE RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que ANTONIO DA SILVA LEITE move em 

desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 

suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 09.10.2017, 

tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver 

a requerida condenada ao pagamento da integralidade da indenização do 

Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação, 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 NECESSIDADE DE 

INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT 

S.A. NA DEMANDA Inicialmente, observo que as seguradoras compõem 

por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo 

este o responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer 

delas pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da 

indenização, sendo evidente que os valores pagos são compensados 

entre as companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora 

Líder dos Consórcios de seguro DPVAT nesta lide, providência que 

apenas iria retardar, de modo injustificado, o encaminhamento do feito, já 

que a Seguradora Líder deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, 

sabe-se que, por força de lei (o que não pode ser alterado por simples 

resolução do CNSP, no caso a de nº 154/2006), as companhias 

seguradoras formam um consórcio, sendo cada uma delas responsável 

pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 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 
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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 09.10.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada a perícia no 

segurado, onde ficou constatado o nexo causal entre a lesão apresentada 

e o acidente narrado, com comprometimento de 25% do membro inferior 

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 inferiores terá a vítima direito a 70% do valor total da indenização 

que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, 

leve a perda da parte requerente, terá essa o direito de 25% sobre 70% 

de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de 

debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue 

detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: -MEMBRO INFERIOR 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103071/8/2018 Página 232 de 688



DIREITO: *70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00 *25% sobre R$ 9.450,00 

= R$ 2.362,50 Total: R$ 2.362,50 No tocante a correção monetária em 

seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o 

evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. 

INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO 

INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT o 

termo inicial da correção monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo 

Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 

- Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a 

data de incidência de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento 

da indenização pela Seguradora configura ilícito contratual, devendo os 

juros de mora incidir a partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com 

edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante 

do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 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 (09.10.2017) e juros de mora de 1% ao mês, 

desde a citação. Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e 

trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. P.R.I. 

Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora 

no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos 

remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, 

da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL 

DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000054-13.2018.8.11.0041
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Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000054-13.2018.8.11.0041. AUTOR: 

VILMAR DA CRUZ BERNARDO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que VILMAR DA CRUZ BERNARDO, move 

em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 

suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 27.09.2017, 

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, 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 

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 
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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 27.09.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 
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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 tornozelo. Dessa 

forma, a invalidez permanente do autor decorreu do acidente narrado, bem 

como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado 

ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo 

terá a vítima direito a 25% do valor total da indenização que é R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, média a 

perda da parte requerente, terá essa o direito de 50% sobre 25% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de 

debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue 

detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: -TORNOZELO DIREITO: 

*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 (27.09.2017) 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. No 

tocante a Litigância de Má-Fé postulada pela (s) parte (s) autora (s) em 

sede de impugnação, não se acha configurada, haja vista a ausência de 

pressupostos que demonstrem a intenção da conduta dolosa da (s) parte 

(s) autora (s) enumerada nos artigos 79 e 80 do Código de Processo Civil. 

P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034795-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO ROSENDO 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)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1034795-16.2017.8.11.0041. AUTOR: 

BRUNO ROSENDO DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que BRUNO ROSENDO 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 29.09.2017, 

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, 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 - DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE 

PEDIDO ADMINISTRATIVO ANTERIOR – DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR 

– NECESSIDADE/ADEQUAÇÃO – DA NOVA DECISÃO DO STF. Alega a 
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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 

à atestar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser observado 

o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento da 

indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

transito. Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 29.09.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 
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“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 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 (29.09.2017) 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

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032350-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS RODRIGUES NELO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1032350-25.2017.8.11.0041. AUTOR: 

ELIAS RODRIGUES NELO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que ELIAS RODRIGUES NELO, move em 

desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 

suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 21.08.2017, 

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 
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pagamento da indenização, sendo evidente que os valores pagos são 

compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização 

por pessoa vitimada por veículo não identificado, com seguradora não 

identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmos 

valores, condições e prazos dos demais casos por um consórcio 

constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que 

operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo razão para incluir a 

Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT nesta lide, 

providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DA 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO Aduz 

a parte requerida que a parte autora colacionou aos autos petição com 

protocolo de recebimento de processo administrativo. Contudo deixou de 

juntar os documentos que devem instruir o referido processo. Desta 

forma, ausente a comprovação do requerimento administrativo. Ao final, 

pugnou pela intimação do autor para que compareça à Seguradora, 

apresentando a documentação devida. No entanto, cabe ressaltar que não 

há necessidade do esgotamento das vias administrativas para o exercício 

do direito de ação de cobrança do chamado Seguro DPVAT, verbis: 

“APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Depreende-se disso, que a ausência de 

comprovação da propositura de processo administrativo, não obsta o 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

INDEFIRO o pedido de intimação e REJEITO a preliminar supradita. - 

AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DA FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR. Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a parte 

autora interesse processual necessário a propositura da ação, já que esta 

não lhe procurou para receber o pagamento pela via administrativa. Com 

relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar que a parte 

demandante tem interesse jurídico em receber o seguro obrigatório 

DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. Não assiste 

razão a parte demandada, pois, conforme entendimento jurisprudencial, 

não há necessidade do esgotamento das vias administrativas para o 

exercício do direito de ação de cobrança do chamado Seguro DPVAT, 

verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

REJEITO a preliminar de Ausência de Interesse de Agir. DA AUSÊNCIA DO 

LAUDO DO IML – DESCUMPRIMENTO AO ART. 5º, §5º DA LEI 6.194/74 

Alega a parte requerida que “(...) o autor não apresentou qualquer 

documento conclusivo no que tange ao direito de receber a íntegra do teto 

indenizatório no que se refere à invalidez de caráter permanente, vez que 

não trouxe aos autos laudo do IML, documento imprescindível para 

apuração da lesão (...)”. Afirmou ainda, que agindo de tal forma a 

requerente descumpriu o artigo 5º da Lei 6.194/74. No entanto, de uma 

simples leitura do mencionado dispositivo, extrai-se que, em momento 

algum, ele faz exigência da juntada do laudo do IML, verbis: “Art 5º - O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” Conclui-se que o laudo do IML não é o 

único instrumento capaz de aferir a invalidez permanente da vítima, 

podendo ser comprovada mediante outros documentos firmados por 

profissionais da saúde ou mediante realização de perícia médica. Desta 

forma, REJEITO a preliminar suscitada. Inexistindo mais preliminares, passo 

a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de 

indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se discute a 

existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes do sinistro. 

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 
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do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 21.08.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

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 e 10% da estrutura 

craniofacial. 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 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 terá a vítima direito a 100% do valor total da indenização 

que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, 

residual a perda da parte requerente, terá essa o direito de 10% sobre 

100% 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 *10% sobre 

R$ 13.500,00 = R$ 1.350,00 Total: R$ 1.350,00 No tocante a correção 

monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ 

incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação a data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais), 

acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do 

acidente (21.08.2017) 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 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1025189-61.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: ELENILSON MIGUEL DA SILVA REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que 

ELENILSON MIGUEL 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 18.10.2014, tendo resultado a sua invalidez 

permanente, razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao 

pagamento da integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. Devidamente 

citada, a parte ré apresentou contestação, 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 PÓLO PASSIVO 

DA LIDE - DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS 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. FALTA DE 

INTERESSE PROCESSUAL EM RAZÃO DO PAGAMENTO DA COBERTURA 

EM SEDE ADMINISTRATIVA . Alega a seguradora ré, em síntese, que falta 

a parte autora interesse processual necessário a propositura da ação, já 

que houve o efetivo pagamento da cota parte devida a requerente. Com 

relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar que a parte 

demandante tem interesse jurídico em receber, se houver, saldo 

remanescente do seguro obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e 

necessário no caso concreto. Ademais, a matéria preliminar se confunde 

com o mérito e como tal será apreciada. Inexistindo mais preliminares, 

passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é 

modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se 

discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes 

do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de acidente 

automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

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 18.10.2014, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 
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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 inferior 

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 inferiores terá a vítima direito a 70% do valor total da indenização 

que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, 

média a perda da parte requerente, terá essa o direito de 50% sobre 70% 

de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de 

debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue 

detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: -MEMBRO INFERIOR 

ESQUERDO: *70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00 *50% sobre R$ 

9.450,00 = R$ 4.725,00 Total: R$ 4.725,00 Considerando que o valor 

integral devido equivale à R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e 

cinco reais), e que foi realizado pagamento pela via administrativa em valor 

idêntico, não há qualquer quantia remanescente a ser recebida pela parte 

autora. Diante do exposto, tendo a parte autora recebido o valor integral 

da indenização administrativamente, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC. 

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO a 

parte requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e 

verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a 

favor da demandada, na forma do que preceitua o artigo 85, § 8°, do CPC, 

sendo que ficará isenta das custas processuais por ser beneficiárias da 

assistência judiciária gratuita, e, terá suspensa a exigibilidade da 

condenação dos honorários advocatícios na forma do artigo 98, § 3° do 

CPC. P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031937-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS PEREIRA DE LIMA JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1031937-12.2017.8.11.0041. AUTOR: 

CARLOS PEREIRA DE LIMA JUNIOR RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que CARLOS PEREIRA DE LIMA JUNIOR, 

move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 

alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 

21.08.2017, 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 
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permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

DA DEMANDA PARA SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO 

DPVAT S.A. Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força 

do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o 

responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas 

pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, 

sendo evidente que os valores pagos são compensados entre as 

companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por 

veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não 

realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos 

dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por 

todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” 

Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de 

seguro DPVAT nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo 

injustificado, o encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder 

deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força 

de lei (o que não pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no 

caso a de nº 154/2006), as companhias seguradoras formam um 

consórcio, sendo cada uma delas responsável pelo pagamento da 

indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência 

foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, considerando que, 

normalmente, os beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do 

ponto de vista econômico, quando do ponto de vista do assessoramento 

técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da 

ação. DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PERANTE A PORTO SEGURO 

CIA DE SEGUROS GERAIS - DEVOLUÇÃO - PENDÊNCIA DOCUMENTAL. A 

requerida aduz que o documento apresentado pela parte autora não é 

suficiente para comprovar o requerimento na esfera administrativa. Por tal 

motivo, requer a suspensão do processo judicial pelo prazo de 60 dias e a 

intimação da parte autora para comparecer à Porto Seguro a fim de 

proceder com a regulação administrativa. No entanto, conforme 

entendimento jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das 

vias administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - 

RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo não é requisito 

essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro obrigatório.” 

(Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 

17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - 

DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - 

GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, não há necessidade 

de determinar a intimação da parte autora para que proceda com a 

regulação administrativa. DA AUSENCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a parte 

autora interesse processual necessário a propositura da ação, já que esta 

não lhe procurou para receber o pagamento pela via administrativa. Com 

relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar que a parte 

demandante tem interesse jurídico em receber o seguro obrigatório 

DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. Não assiste 

razão a parte demandada, pois, conforme entendimento jurisprudencial, 

não há necessidade do esgotamento das vias administrativas para o 

exercício do direito de ação de cobrança do chamado Seguro DPVAT, 

verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

REJEITO a preliminar de falta de Interesse de Agir. 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 21.08.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 
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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 ombro 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 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 DIREITO: *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 (21.08.2017) 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. 

No tocante a Litigância de Má-Fé postulada pela (s) parte (s) autora (s) em 

sede de impugnação, não se acha configurada, haja vista a ausência de 

pressupostos que demonstrem a intenção da conduta dolosa da (s) parte 

(s) autora (s) enumerada nos artigos 79 e 80 do Código de Processo Civil. 

P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031303-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY JOCIL SANTOS MACIEL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)
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Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1031303-16.2017.8.11.0041. AUTOR: 

WESLEY JOCIL SANTOS MACIEL RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que WESLEY JOCIL SANTOS MACIEL 

move em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito 

ocorrido no dia 04.05.2017, tendo resultado a sua invalidez permanente, 

razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao pagamento da 

integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais honorários 

advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. Devidamente citada, a 

parte ré apresentou contestação, além de documentos, arguiu preliminares 

de mérito, bem como combateu o mérito da demanda, pugnando pela 

improcedência da ação. Realizada a pericia médica no segurado, foi 

quantificado o grau de lesão apresentado pelo requerente. A parte autora 

impugnou a Contestação. É o relatório. Decido. De início, registra-se que a 

análise do feito em questão se enquadra na hipótese prevista no artigo 12, 

§ 2º, II, do Código de Processo Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os 

juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de 

conclusão para proferir sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 

13.256, de 2016) (Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o 

julgamento de processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada 

em julgamento de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a 

parte promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua 

invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de 

adentrar ao mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das 

preliminares suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO 

POLO PASSIVO PARA A SEGURADORA LÍDER. Inicialmente, observo que 

as seguradoras compõem por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 

8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das 

indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total ou 

parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DA 

AUSENCIA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO Alega a seguradora ré, 

em síntese, que falta a parte autora interesse processual necessário a 

propositura da ação, já que esta não lhe procurou para receber o 

pagamento pela via administrativa. Com relação à falta de interesse de 

agir, cumpre destacar que a parte demandante tem interesse jurídico em 

receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e necessário no 

caso concreto. Não assiste razão a parte demandada, pois, conforme 

entendimento jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das 

vias administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

chamado Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - 

RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo não é requisito 

essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro obrigatório.” 

(Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 

17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - 

DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - 

GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar de falta de Interesse 

de Agir. DA AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS À REGULAÇÃO DO 

SINISTRO – DOCUMENTOS ILEGÍVEIS. Assevera a parte demandada que 

“[...] EMBORA NÃO ELENCADOS NO ROL DOS DOCUMENTOS 

IMPRESCINDÍVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO DPVAT, A APRESENTAÇÃO DE CÓPIAS DO DOCUMENTO DE 

CADASTRO NO REGISTRO GERAL DE PESSOAS FÍSICAS (RG) E DO 

CADASTRO DE PESOAS FÍSICAS (CPF), É DE SUMA IMPORTÂNCIA PARA 

A SEGURADORA REQUERIDA, QUE NECESSITA DESSES DOCUMENTOS 

PARA PROCEDER À REGULAÇÃO DO SINISTRO [...]. Da análise acurada 

dos autos constata-se que a cópia da CNH do demandante apresentada, 

encontra-se perfeitamente legível. Assim sendo, REJEITO a preliminar de 

ausência de documentos essenciais à regulação do sinistro. 

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 
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autos, observa-se que o autor traz aos autos conjunto probatório razoável 

à atestar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser observado 

o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento da 

indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

transito. Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 04.05.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi 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 

direito e 75% do joelho. 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. 

Ocorrendo 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: -MEMBRO 

SUPERIOR DIREITO: *70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00 *50% sobre 
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R$ 9.450,00 = R$ 4.725,00. - JOELHO ESQUERDO: *25% sobre R$ 

13.500,00 = R$ 3.375,00 *75% sobre R$ 3.375,00 = R$ 2.531,25 Total: R$ 

7.256,25 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$ 7.256,25 

(sete mil duzentos e cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos), 

acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do 

acidente (04.05.2017) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. 

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO a 

parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e 

verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), na 

forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. No tocante a Litigância de 

Má-Fé postulada pela (s) parte (s) autora (s) em sede de impugnação, não 

se acha configurada, haja vista a ausência de pressupostos que 

demonstrem a intenção da conduta dolosa da (s) parte (s) autora (s) 

enumerada nos artigos 79 e 80 do Código de Processo Civil. P.R.I. Com o 

trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no 

prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos 

à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da 

CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. 

Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito [1] Art. 320. A petição inicial será 

instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021900-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS MENDES DE ALMEIDA FILHO (AUTOR)

I. A. L. D. A. (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)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021900-23.2017.8.11.0041. AUTOR: IVAN 

APARECIDO LOPES DE ALMEIDA, LUIS MENDES DE ALMEIDA FILHO RÉU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se 

de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que I. A. L. 

DE A. devidamente representado por seu genitor LUIS MENDES DE 

ALMEIDA FILHO, move em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente de 

trânsito ocorrido no dia 09.03.2017, 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 

necessário a apreciação das preliminares suscitadas em sede de 

contestação. DA ALTERAÇÃO DO PÓLO PASSIVO DA LIDE - DA 

NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LÉDER 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. NULIDADE 

DO PROCESSO – DO DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO Assevera a parte 

demandada que “[...] que a parte autora e seu patrono apresentaram 

procuração, declaração de hipossuficiência não consta no nome da menor 

por extenso. [...]. Contudo, nota-se que ao id: 9023666, consta instrumento 

particular com o nome do menor por extenso, bem como documentos do 

menor, o que afasta totalmente a fraude, dessa maneira não há 

necessidade de regularizar a representação. Dessa forma, REJEITO a 

preliminar DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO PRÉVIO – DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR – 

NECESSIDADE/ADEQUAÇÃO – DA NOVA ORIENTAÇÃO DO STJ. Alega a 

seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora interesse processual 

necessário a propositura da ação, já que esta não lhe procurou para 

receber o pagamento pela via administrativa. Com relação à falta de 

interesse de agir, cumpre destacar que a parte demandante tem interesse 

jurídico em receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e 

necessário no caso concreto. Não assiste razão a parte demandada, pois, 

conforme entendimento jurisprudencial, não há necessidade do 

esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação 

de cobrança do chamado Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo 

não é requisito essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro 

obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da 

publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA 

ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA 

MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 
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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 09.03.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada a perícia no 

segurado, onde ficou constatado o nexo causal entre a lesão apresentada 

e o acidente narrado, com comprometimento de 50% do pé 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, 
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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 

pés, terá a vítima direito a 50% do valor total da indenização que é R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, média a 

perda da parte requerente, terá essa o direito de 50% sobre 50% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de 

debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue 

detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: -PÉ ESQUERDO: *50% 

sobre R$ 13.500,00 = R$ 6.750,00 *50% sobre R$ 6.750,00 = R$ 3.375,00 

Total: R$ 3.375,00 No tocante a correção monetária em seguro obrigatório 

DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o evento danoso: 

“AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO 

SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 

Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro 

no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para 

condenar a parte requerida, ao pagamento da importância R$ 3.375,00 

(três mil trezentos e setenta e cinco reais), acrescidos de correção 

monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (09.03.2017) 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. No tocante a Litigância de Má-Fé postulada pela (s) parte (s) 

autora (s) em sede de impugnação, não se acha configurada, haja vista a 

ausência de pressupostos que demonstrem a intenção da conduta dolosa 

da (s) parte (s) autora (s) enumerada nos artigos 79 e 80 do Código de 

Processo Civil. Nos termos do artigo 178, II do Código de Processo Civil, 

conceda-se vista dos autos ao Ministério Público. P.R.I. Com o trânsito em 

julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 

(trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022623-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE NEPONOCENO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022623-42.2017.8.11.0041. AUTOR: 

PEDRO HENRIQUE NEPONOCENO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que PEDRO HENRIQUE NEPONOCENO, 

move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 

alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 

11.03.2017, 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 necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

DA LIDE - INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS 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 PETIÇÃO INICIAL -DA AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS 

AO PROCESSAMENTO DA DEMANDA – DO CERCEAMENTO DE DEFESA. A 

Seguradora alega que a petição inicial encontra-se incompleta, pois o 

documento colacionado pelo requerente encontra-se ilegivel, 

impossibilitando a análise dos fatos e pedidos. Ao final, requer a extinção 

do feito sem julgamento do mérito, pois o autor não teria juntado aos autos 

os documentos indispensáveis à propositura da demanda. Analisando o 

que consta nos autos, observa-se que o autor fez juntar aos autos uma 

cópia do Boletim de Ocorrência que comprova a ocorrência do acidente 

automobilístico. Por documentos indispensáveis, devem ser entendidos 

aqueles exigidos por lei, bem como os fundamentais, ou seja, os que 

constituem fundamento da causa de pedir. Nos termos do artigo 5º da Lei 

nº 6.194/74, para que a vítima faça jus ao recebimento de indenização por 

invalidez referente ao seguro obrigatório, basta a comprovação da prova 

do acidente e do dano decorrente. Na hipótese, tenho que o autor acostou 

aos autos a prova da ocorrência do sinistro, bem como da relação deste 

com a invalidez sofrida (laudo pericial). Ante o exposto, REJEITO a 

preliminar de Ausência de documentos indispensáveis ao processamento 

da demanda. DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO ANTERIOR – DA FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – 

NECESSIDADE/ADEQUAÇÃO – DA NOVA ORIENTAÇÃO DO STJ. Alega a 

seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora interesse processual 

necessário a propositura da ação, já que esta não lhe procurou para 

receber o pagamento pela via administrativa. Com relação à falta de 

interesse de agir, cumpre destacar que a parte demandante tem interesse 

jurídico em receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e 

necessário no caso concreto. Não assiste razão a parte demandada, pois, 

conforme entendimento jurisprudencial, não há necessidade do 

esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação 

de cobrança do chamado Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 
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ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo 

não é requisito essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro 

obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da 

publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA 

ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA 

MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar de Ausência de 

Interesse de Agir. Inexistindo mais preliminares, passo a análise do mérito. 

De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados 

por Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização 

decorrente de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa 

por parte de qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte 

requerente que foi vítima de acidente automobilístico, resultando, em 

decorrência disto, sua invalidez permanente. Em análise dos autos, 

verifica-se que as razões esposadas pela seguradora não merecem 

guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua 

carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não 

alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização prevista 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

confira: “O pagamento da indenização será efetuado mediante simples 

prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência 

de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que o 

autor traz aos autos conjunto probatório razoável à atestar o sinistro e o 

dano dele decorrente. In casu, deve ser observado o termo “simples 

prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro 

obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige provas 

robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem a 

conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas 

aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do 

sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de 

veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, 

portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância com o 

disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, 

também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de transito. 

Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 11.03.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 
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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 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 (11.03.2017) 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

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000712-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODENILSON ARRUDA BOTELHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA OAB - MT20928/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000712-37.2018.8.11.0041. AUTOR: 

ODENILSON ARRUDA BOTELHO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que ODENILSON ARRUDA BOTELHO, 

move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 

alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 

23.04.2015, tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual 

pretende ver a requerida condenada ao pagamento da integralidade da 

indenização do Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial 

vieram os documentos. Devidamente citada, a parte ré apresentou 

contestação, 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 NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA 

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS 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 PETIÇÃO INICIAL -DA AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS 

INDISPENSÁVEIS AO PROCESSAMENTO DA DEMANDA – DO 

CERCEAMENTO DE DEFESA. A Seguradora alega que a petição inicial 

encontra-se incompleta, pois o documento colacionado pelo requerente 

encontra-se ilegivel, impossibilitando a análise dos fatos e pedidos. Ao 

final, requer a extinção do feito sem julgamento do mérito, pois o autor não 

teria juntado aos autos os documentos indispensáveis à propositura da 

demanda. Analisando o que consta nos autos, observa-se que o autor fez 

juntar aos autos uma cópia do Boletim de Ocorrência que comprova a 

ocorrência do acidente automobilístico. Por documentos indispensáveis, 

devem ser entendidos aqueles exigidos por lei, bem como os 

fundamentais, ou seja, os que constituem fundamento da causa de pedir. 

Nos termos do artigo 5º da Lei nº 6.194/74, para que a vítima faça jus ao 

recebimento de indenização por invalidez referente ao seguro obrigatório, 

basta a comprovação da prova do acidente e do dano decorrente. Na 

hipótese, tenho que o autor acostou aos autos a prova da ocorrência do 

sinistro, bem como da relação deste com a invalidez sofrida (laudo 

pericial). Ante o exposto, REJEITO a preliminar de Ausência de 

documentos indispensáveis ao processamento da demanda. DA 

NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO ANTERIOR 
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– DA FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – NECESSIDADE/ADEQUAÇÃO 

. Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora interesse 

processual necessário a propositura da ação, já que esta não lhe 

procurou para receber o pagamento pela via administrativa. Com relação à 

falta de interesse de agir, cumpre destacar que a parte demandante tem 

interesse jurídico em receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se 

mostra útil e necessário no caso concreto. Não assiste razão a parte 

demandada, pois, conforme entendimento jurisprudencial, não há 

necessidade do esgotamento das vias administrativas para o exercício do 

direito de ação de cobrança do chamado Seguro DPVAT, verbis: 

“APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo 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. 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 23.04.2015, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 
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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 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 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 (23.04.2015) e juros de mora de 

1% ao mês, desde a citação. Considerando que a medida adquiriu caráter 

contencioso, CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 

(mil e trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. 

P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034653-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO JAQUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1034653-12.2017.8.11.0041. AUTOR: 

DIOGO JAQUES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT que DIOGO JAQUES, move em desfavor de PORTO SEGURO CIA 

DE SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente de 

trânsito ocorrido no dia 15.09.2017, 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, além de documentos, arguiu 

preliminares de mérito, bem como combateu o mérito da demanda, 

pugnando pela improcedência da ação. Realizada a pericia médica no 

segurado, foi quantificado o grau de lesão apresentado pelo requerente. A 

parte autora impugnou a Contestação. É o relatório. Decido. De início, 

registra-se que a análise do feito em questão se enquadra na hipótese 

prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo Civil Brasileiro, que 

assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, 

à ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. 

(Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) § 2o Estão 

excluídos da regra do caput: II - o julgamento de processos em bloco para 

aplicação de tese jurídica firmada em julgamento de casos repetitivos.” 

Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o recebimento do 

seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente decorrente de acidente 

de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se 

necessário a apreciação das preliminares suscitadas em sede de 

contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA LIDE - INCLUSÃO 

DA SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS 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 PROCESSUAL – 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103071/8/2018 Página 252 de 688



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. DA 

AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS AO PROCESSAMENTO DA 

DEMANDA – DO CERCEAMENTO DE DEFESA. A Seguradora alega que a 

petição inicial encontra-se incompleta, pois não constam os dados do 

veículo do autor, impossibilitando a análise dos fatos e pedidos. Aduz 

ainda, que sem os dados do veículo, não há como verificar se o 

requerente pagou ou não o seguro DPVAT de seu veículo, e 

consequentemente, se teria direito ao recebimento do prêmio garantido 

aos casos de invalidez, morte ou reembolso de despesas. Ao final, requer 

a extinção do feito sem julgamento do mérito, pois o autor não teria juntado 

aos autos os documentos indispensáveis à propositura da demanda. 

Analisando o que consta nos autos, observa-se que o autor fez juntar aos 

autos uma cópia do Boletim de Ocorrência que comprova a ocorrência do 

acidente automobilístico. Por documentos indispensáveis, devem ser 

entendidos aqueles exigidos por lei, bem como os fundamentais, ou seja, 

os que constituem fundamento da causa de pedir. Nos termos do artigo 5º 

da Lei nº 6.194/74, para que a vítima faça jus ao recebimento de 

indenização por invalidez referente ao seguro obrigatório, basta a 

comprovação da prova do acidente e do dano decorrente. Na hipótese, 

tenho que o autor acostou aos autos a prova da ocorrência do sinistro, 

bem como da relação deste com a invalidez sofrida (laudo pericial). Ante o 

exposto, REJEITO a preliminar de Ausência de documentos indispensáveis 

ao processamento da demanda. 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 15.09.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 
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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 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 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 DIREITO: *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 (15.09.2017) 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

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000146-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETE RODRIGUES BEZERRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000146-88.2018.8.11.0041. AUTOR: 

DONIZETE RODRIGUES BEZERRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que DONIZETE RODRIGUES BEZERRA, 

move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 

alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 

05.11.2017, tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual 

pretende ver a requerida condenada ao pagamento da integralidade da 

indenização do Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial 

vieram os documentos. Devidamente citada, a parte ré apresentou 

contestação, 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 
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lesão apresentado pelo requerente. A parte autora impugnou a 

Contestação. É o relatório. Decido. De início, registra-se que a análise do 

feito em questão se enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do 

Código de Processo Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os 

tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão 

para proferir sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 

2016) (Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento 

de processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em 

julgamento de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO 

DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

DA LIDE - DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS 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 pólo 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 

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 
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despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 05.11.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi 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 e 50% do membro inferior 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 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 

-MEMBRO INFERIOR DIREITO: *70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00 

*50% sobre R$ 9.450,00 = R$ 4.725,00 Total: R$ 9.450,00 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$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta 

reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data 

do acidente (05.11.2017) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. 

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO a 

parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e 

verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), na 

forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. P.R.I. Com o trânsito em 

julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 

(trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038422-28.2017.8.11.0041
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1038422-28.2017.8.11.0041. AUTOR: 

ANGRA LUZIA LOPES MARTINS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que ANGRA LUIZA LPES MARTINS move 

em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 

suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 11.10.2017, 

tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver 

a requerida condenada ao pagamento da integralidade da indenização do 

Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação, 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 - DEVOLUÇÃO – PENDÊNCIA DOCUMENTAL A 

requerida aduz que o documento apresentado pela parte autora não é 

suficiente para comprovar o requerimento na esfera administrativa. Por tal 

motivo, requer a suspensão do processo judicial pelo prazo de 60 dias e a 

intimação da parte autora para comparecer à Porto Seguro a fim de 

proceder com a regulação administrativa. No entanto, conforme 

entendimento jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das 

vias administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - 

RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo não é requisito 

essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro obrigatório.” 

(Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 

17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - 

DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - 

GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, não há necessidade 

de determinar a intimação da parte autora para que proceda com a 

regulação administrativa. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DE 

TERCEIRO– 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 

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 
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obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige provas 

robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem a 

conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas 

aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do 

sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de 

veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, 

portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância com o 

disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, 

também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de transito. 

Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 11.10.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada a perícia no 

segurado, onde ficou constatado o nexo causal entre a lesão apresentada 

e o acidente narrado, com comprometimento de 25% do membro inferior 

esquerdo. Dessa forma, a invalidez permanente do autor decorreu do 

acidente narrado, bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto 

probatório colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela 

em consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos 

membros inferiores terá a vítima direito a 70% do valor total da indenização 

que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, 

média e leve a perda da parte requerente, terá essa o direito de 25% 

sobre 70% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto 

para casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins de 

ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: -Membro 

Inferior Esquerdo: *70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00 *25% sobre R$ 

9.450,00 = R$ 2.362,50 Total: R$ 2.362,50 No tocante a correção 

monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ 

incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação a data de incidência de juros moratórios, caso haja 
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negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância R$ 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 (11.10.2017) e juros de mora de 

1% ao mês, desde a citação. Considerando que a medida adquiriu caráter 

contencioso, CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 

(mil e trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. 

No tocante a Litigância de Má-Fé postulada pela (s) parte (s) autora (s) em 

sede de impugnação, não se acha configurada, haja vista a ausência de 

pressupostos que demonstrem a intenção da conduta dolosa da (s) parte 

(s) autora (s) enumerada nos artigos 79 e 80 do Código de Processo Civil. 

P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito [1] Art. 

283. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à 

propositura da ação.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029547-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANE CONCEICAO 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1029547-69.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: ARIANE CONCEICAO DINIZ REQUERIDO: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Trata-se 

de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que 

ARIANE CONCEIÇÃO DINIZ, move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente de 

trânsito ocorrido no dia 23.06.2017, 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 RETIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO. Inicialmente, observo que 

as seguradoras compõem por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 

8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das 

indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total ou 

parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. INÉPCIA DA 

INICIAL – AUSÊNCIA DE PEDIDO ESPECÍFICO QUANTO AO REEMBOLSO DE 

DESPESAS MÉDICAS – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. A promovida alega que o autor não esclareceu com precisão o 

valor da eventual indenização que almeja receber, sendo o pedido incerto 

e confuso, devendo a petição inicial ser indeferida com fulcro nos artigos 

295, I e 267 I do CPC de 1973. De acordo com o art. 330 § 1º do NCPC, a 

petição inicial será considerada inepta quando: “I - lhe faltar pedido ou 

causa de pedir; II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses 

legais em que se permite o pedido genérico; III da narração dos fatos não 

decorrer logicamente a conclusão e IV - contiver pedidos incompatíveis 

entre si”. 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. Verifica-se que a parte requerente pleiteou a condenação da 

requerida ao pagamento da diferença do Seguro DPVAT, sendo impossível 

precisar qual valor real, senão após a realização da perícia médica judicial. 

Portanto, REJEITO a preliminar de indeferimento da inicial por ausência de 

pedido específico quanto ao valor de eventual indenização. DA AUSENCIA 

DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. Alega a seguradora ré, em síntese, 

que falta a parte autora interesse processual necessário a propositura da 

ação, já que esta não lhe procurou para receber o pagamento pela via 

administrativa. Com relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar 

que a parte demandante tem interesse jurídico em receber o seguro 

obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. 

Não assiste razão a parte demandada, pois, conforme entendimento 

jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das vias 

administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

chamado Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - 

RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo não é requisito 

essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro obrigatório.” 

(Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 

17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - 

DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - 

GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

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 
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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 23.06.2017, 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), 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103071/8/2018 Página 260 de 688



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 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 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 cinco centavos), acrescidos de correção monetária pelo 

INPC/IBGE, a partir da data do acidente (23.06.2017) 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.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1032189-15.2017.8.11.0041. AUTOR: 

EDVAN DAMIAO PEREIRA MENDES RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que EDVAN DAMIÃO 

PEREIRA MENDES, move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente de 

trânsito ocorrido no dia 18.18.2016, 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 INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL - DA AUSÊNCIA DE 

DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS AO PROCESSAMENTO DA DEMANDA – 

DO CERCEAMENTO DE DEFESA. A Seguradora alega que a petição inicial 

encontra-se incompleta, pois não constam os dados do veículo do autor, 

impossibilitando a análise dos fatos e pedidos. Aduz ainda, que sem os 

dados do veículo, não há como verificar se o requerente pagou ou não o 

seguro DPVAT de seu veículo, e consequentemente, se teria direito ao 

recebimento do prêmio garantido aos casos de invalidez, morte ou 

reembolso de despesas. Ao final, requer a extinção do feito sem 

julgamento do mérito, pois o autor não teria juntado aos autos os 

documentos indispensáveis à propositura da demanda. Analisando o que 

consta nos autos, observa-se que o autor fez juntar aos autos uma cópia 

do Boletim de Ocorrência que comprova a ocorrência do acidente 

automobilístico. Por documentos indispensáveis, devem ser entendidos 

aqueles exigidos por lei, bem como os fundamentais, ou seja, os que 

constituem fundamento da causa de pedir. Nos termos do artigo 5º da Lei 

nº 6.194/74, para que a vítima faça jus ao recebimento de indenização por 

invalidez referente ao seguro obrigatório, basta a comprovação da prova 

do acidente e do dano decorrente. Na hipótese, tenho que o autor acostou 

aos autos a prova da ocorrência do sinistro, bem como da relação deste 

com a invalidez sofrida (laudo pericial). Ante o exposto, REJEITO a 

preliminar de Ausência de documentos indispensáveis ao processamento 

da demanda. DA INÉPCIA DA INICIAL - DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO 

DE PEDIDO ADMINISTRATIVO ANTERIOR – DA FALTA DE INTERESSE 

PROCESSUAL – 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: 
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“APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. 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. 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 18.18.2016, 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 
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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 tornozelo. Dessa 

forma, a invalidez permanente do autor decorreu do acidente narrado, bem 

como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado 

ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo 

terá a vítima direito a 25% do valor total da indenização que é R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, média a 

perda da parte requerente, terá essa o direito de 50% sobre 25% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de 

debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue 

detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: -TORNOZELO ESQUERDO: 

*25% sobre R$ 13.500,00 = R$ 3.375,00 *50% sobre R$ 3.375,00 = R$ 

1.687,50 Total: R$ 1.687,50 No tocante a correção monetária em seguro 

obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o evento 

danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO 

DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na 

ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da 

correção monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental 

improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: 

Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de 

incidência de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da 

indenização pela Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros 

de mora incidir a partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com 

edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante 

do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da 

importância R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da 

data do acidente (18.8.2016) 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

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022378-31.2017.8.11.0041. AUTOR: 

JOAO ANTONIO CORREA DE MESA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que JOÃO ANTONIO CORREA DE MESA, 

move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 

alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 

18.02.2017, 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 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 
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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 18.02.2017, 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 
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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 100% de lesão 

neurológica. 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 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 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, 

completa a perda da parte requerente, terá essa o direito de 100% sobre 

100% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para 

casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração 

segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: - LESÃO 

NEUROLÓGICA: *100% sobre R$ 13.500,00 = R$ 13.500,00 Total: R$ 

13.500,00 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$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), acrescidos de correção monetária pelo 

INPC/IBGE, a partir da data do acidente (18.02.2017) 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

10ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028264-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO RODRIGUES DOS REIS (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 DESPACHO Processo: 1028264-11.2017.8.11.0041. AUTOR: 

PAULO SERGIO RODRIGUES DOS REIS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Visto. DEFIRO a prova pericial 

postulada pelas partes, e nomeio como perito o Dr. FLÁVIO RIBEIRO DE 

MELLO, podendo ser encontrado no consultório localizado no Hospital 

Jardim Cuiabá – Avenida das Flores, n. 843, sala 43, 4º andar, Jardim 

Cuiabá, telefone nº 3025-3060 e 92237073 o qual cumprirá o encargo, 

independentemente de termo de compromisso (Art. 466 do NCPC). Na 

forma do art. 470, II do NCPC, apresento o seguinte quesito a ser 

respondido pela expert: Informe o Senhor Perito a real existência e grau de 

invalidez do (a) requerente, se é permanente, e se foi causada por 

acidente automobilístico. Em 15 (quinze) dias indiquem as partes 

assistentes técnicos e apresentem quesitos (NCPC, art. 465, parágrafo 1º, 

I, II e III), salvo se estes já foram apresentados oportunamente. Arbitro em 

R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários do perito judicial. É válido registrar 

que o Magistrado pode determinar a inversão probatória, recaindo o 
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encargo quando da necessidade da produção de provas na parte que 

melhor dispor de condições técnicas,  prof iss ionais e 

econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real. É certo que as 

partes devem guardar consigo durante o decorrer do processo os 

princípios da boa fé e da cooperação em vista de obter a verdadeira 

justiça. Dessa forma, em respeito ao princípio da cooperação processual, 

aliado a hipossuficiência da parte autora, entendo perfeitamente possível 

que tal encargo seja suportado pelo requerido, até porque poderá buscar 

o montante despendido com os honorários periciais da parte sucumbente. 

A propósito: “[...] 1. Preambularmente, cumpre destacar que é aplicável ao 

caso dos autos a teoria das cargas processuais dinâmicas, uma vez que 

as partes não se encontram em igualdade de condições para a coleta 

probatória pretendida, in casu levantamento técnico, existindo óbice para a 

realização desta em face da hipossuficiência da parte demandante 

importar na delonga desnecessária da solução da causa, o que atenta aos 

princípios da economia e celeridade processo. 2. Note-se que a teoria da 

carga dinâmica da prova parte do pressuposto que o encargo probatório é 

regra de julgamento e, como tal, busca possibilitar ao magistrado produzir 

prova essencial ao convencimento deste para deslinde do litígio, cujo ônus 

deixado à parte hipossuficiente representaria produzir prova diabólica, isto 

é, de ordem negativa, ou cuja realização para aquela se tornasse de difícil 

consecução, quer por não ter as melhores condições técnicas, 

profissionais ou mesmo fáticas, sejam estas de ordem 

econômico-financeira ou mesmo jurídica para reconstituir os fatos. 3. 

Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão do ônus 

de suportar o adiantamento das despesas com a produção de 

determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, ou seja, é 

aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a parte que 

detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade 

real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do 

ônus da prova será aplicada quando for afastada a incidência do artigo 

333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for 

verificado que a parte que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, 

pois não possui as melhores condições para a realização de prova 

necessária ao deslinde do feito. 5. Assim, a posição privilegiada da parte 

para revelar a verdade e o dever de colaborar na consecução desta com 

a realização da prova pretendida deve ser evidente, consoante 

estabelecem os artigos 14, I, e 339, ambos do Código de Processo Civil, 

pois se aplica esta regra de julgamento por exceção, a qual está presente 

no caso dos autos, pois a parte demandada conta com melhores 

condições jurídicas e econômicas de produzir tal prova, pois se trata de 

seguradora especializada neste tipo de seguro social. 6. No presente feito 

não merece guarida à pretensão da parte agravante, uma vez que o art. 

333 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários do perito 

serão pagos antecipadamente pela parte que houver requerido o exame 

técnico, ou pelo autor, quando pleiteado por ambas as partes ou 

determinado de ofício pelo juiz, desde que aquela regra geral não importe 

em dificultar a realização da prova pretendia ou retardar a solução da 

causa, o que autoriza a inversão do encargo de adiantar o montante 

necessário a produção da prova pretendida. 7. Destaque-se que mesmo a 

perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado 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. 8. Frise-se que a teoria da carga dinâmica da prova ou da 

distribuição dinâmica do ônus da prova é regra processual que visa 

definir, qual parte suportará os custos do adiantamento das despesas 

para realização de determinada prova necessária a solução do litígio no 

curso do feito, dentre as quais os honorários periciais. Logo, não há 

prejuízo a qualquer das partes com esta medida de ordem formal, pois a 

prova em questão irá servir a realização do direito e prestação de efetiva 

jurisdição, com a apuração de verdadeira reconstituição dos fatos 

discutidos, o que interessa a todos para alcançar a pacificação social. 9. 

Cumpre ressaltar, também, que antes da realização da perícia os 

honorários são fixados provisoriamente, a fim de ser dado início a 

avaliação técnica pretendida, contudo, por ocasião da decisão final, o 

magistrado pode estabelecer em definitivo aquela verba de sucumbência 

em patamar superior ao inicialmente feito, de acordo com o princípio da 

proporcionalidade e grau de complexidade do exame levado a efeito, 

atribuindo o pagamento daquela à parte sucumbente na causa. 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

14/07/2014). Negritei. Assim, considerando a relevância econômica e a 

complexidade fática da demanda, bem como a condição financeira das 

partes, intime a Requerida para efetuar o pagamento integral dos 

honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se o perito nomeado 

para fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, devendo a 

Gestora providenciar o necessário para que todos sejam cientificados da 

referida designação. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento 

integral após a entrega do laudo, que deverá ser apresentada pelo perito 

no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do início dos trabalhos. Os 

assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 

(quinze) dias, após a intimação das partes da apresentação do laudo 

(NCPC, art. 477, § 1°). Intime-se o advogado do requerente para que entre 

em contato com seu cliente e informe-lhe a data e hora da perícia para que 

o mesmo compareça no consultório do perito nomeado para ser avaliado. 

Após a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para 

manifestação das partes, volte-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá - MT, 31 de julho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026717-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO SOARES (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 DESPACHO Processo: 1026717-33.2017.8.11.0041. AUTOR: 

JOSE FRANCISCO SOARES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Visto. DEFIRO a prova pericial postulada pelas partes, 

e nomeio como perito o Dr. MARCOS GIUBERT SUCENA RASGA, 

cadastrado junto ao banco de dados de peritos do TJ/MT, no endereço 

Rua Osório Duque Estrada, nº 15, Centro, Cuiabá-MT, Jardim Cuiabá, CEP 

78005-720, telefone 65 3314-1237 ou 65 99252-2681; e-mail: 

marcossucena@hotmail.com, o qual cumprirá o encargo, 

independentemente de termo de compromisso (Art. 466 do NCPC). Na 

forma do art. 470, II do NCPC, apresento o seguinte quesito a ser 

respondido pelo expert: Informe o Senhor Perito a real existência e grau de 

invalidez do (a) requerente, se é permanente, e se foi causada por 

acidente automobilístico. Em 15 (quinze) dias indiquem as partes 

assistentes técnicos e apresentem quesitos (NCPC, art. 465, parágrafo 1º, 

I, II e III), salvo se estes já foram apresentados oportunamente. Arbitro em 

R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários do perito judicial. É válido registrar, 

que o Magistrado pode determinar a inversão probatória, recaindo o 

encargo quando da necessidade da produção de provas na parte que 

melhor dispor de condições técnicas,  prof iss ionais e 

econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real. É certo que as 

partes devem guardar consigo durante o decorrer do processo os 

princípios da boa fé e da cooperação em vista de obter a verdadeira 

justiça. Dessa forma, em respeito ao princípio da cooperação processual, 

aliado a hipossuficiência da parte autora, entendo perfeitamente possível 

que tal encargo seja suportado pelo requerido, até porque poderá buscar 

o montante despendido com os honorários periciais da parte sucumbente. 

A propósito: “[...] 1. Preambularmente, cumpre destacar que é aplicável ao 

caso dos autos a teoria das cargas processuais dinâmicas, uma vez que 

as partes não se encontram em igualdade de condições para a coleta 

probatória pretendida, in casu levantamento técnico, existindo óbice para a 

realização desta em face da hipossuficiência da parte demandante 

importar na delonga desnecessária da solução da causa, o que atenta aos 

princípios da economia e celeridade processo. 2. Note-se que a teoria da 

carga dinâmica da prova parte do pressuposto que o encargo probatório é 

regra de julgamento e, como tal, busca possibilitar ao magistrado produzir 

prova essencial ao convencimento deste para deslinde do litígio, cujo ônus 
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deixado à parte hipossuficiente representaria produzir prova diabólica, isto 

é, de ordem negativa, ou cuja realização para aquela se tornasse de difícil 

consecução, quer por não ter as melhores condições técnicas, 

profissionais ou mesmo fáticas, sejam estas de ordem 

econômico-financeira ou mesmo jurídica para reconstituir os fatos. 3. 

Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão do ônus 

de suportar o adiantamento das despesas com a produção de 

determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, ou seja, é 

aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a parte que 

detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade 

real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do 

ônus da prova será aplicada quando for afastada a incidência do artigo 

333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for 

verificado que a parte que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, 

pois não possui as melhores condições para a realização de prova 

necessária ao deslinde do feito. 5. Assim, a posição privilegiada da parte 

para revelar a verdade e o dever de colaborar na consecução desta com 

a realização da prova pretendida deve ser evidente, consoante 

estabelecem os artigos 14, I, e 339, ambos do Código de Processo Civil, 

pois se aplica esta regra de julgamento por exceção, a qual está presente 

no caso dos autos, pois a parte demandada conta com melhores 

condições jurídicas e econômicas de produzir tal prova, pois se trata de 

seguradora especializada neste tipo de seguro social. 6. No presente feito 

não merece guarida à pretensão da parte agravante, uma vez que o art. 

333 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários do perito 

serão pagos antecipadamente pela parte que houver requerido o exame 

técnico, ou pelo autor, quando pleiteado por ambas as partes ou 

determinado de ofício pelo juiz, desde que aquela regra geral não importe 

em dificultar a realização da prova pretendia ou retardar a solução da 

causa, o que autoriza a inversão do encargo de adiantar o montante 

necessário a produção da prova pretendida. 7. Destaque-se que mesmo a 

perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado 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. 8. Frise-se que a teoria da carga dinâmica da prova ou da 

distribuição dinâmica do ônus da prova é regra processual que visa 

definir, qual parte suportará os custos do adiantamento das despesas 

para realização de determinada prova necessária a solução do litígio no 

curso do feito, dentre as quais os honorários periciais. Logo, não há 

prejuízo a qualquer das partes com esta medida de ordem formal, pois a 

prova em questão irá servir a realização do direito e prestação de efetiva 

jurisdição, com a apuração de verdadeira reconstituição dos fatos 

discutidos, o que interessa a todos para alcançar a pacificação social. 9. 

Cumpre ressaltar, também, que antes da realização da perícia os 

honorários são fixados provisoriamente, a fim de ser dado início a 

avaliação técnica pretendida, contudo, por ocasião da decisão final, o 

magistrado pode estabelecer em definitivo aquela verba de sucumbência 

em patamar superior ao inicialmente feito, de acordo com o princípio da 

proporcionalidade e grau de complexidade do exame levado a efeito, 

atribuindo o pagamento daquela à parte sucumbente na causa. 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

14/07/2014). Negritei. Assim, considerando a relevância econômica e a 

complexidade fática da demanda, bem como a condição financeira das 

partes, intime a Requerida para efetuar o pagamento integral dos 

honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se o perito nomeado 

para fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, devendo a 

Gestora providenciar o necessário para que todos sejam cientificados da 

referida designação. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento 

integral após a entrega do laudo, que deverá ser apresentada pelo perito 

no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do início dos trabalhos. Os 

assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 

(quinze) dias, após a intimação das partes da apresentação do laudo 

(NCPC, art. 477, § 1°). Intime-se o advogado do requerente para que entre 

em contato com seu cliente e informe-lhe a data e hora da perícia para que 

o mesmo compareça no consultório do perito nomeado para ser avaliado. 

Após a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para 

manifestação das partes, volte-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá - MT, 31 de julho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017411-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA QUINTINO (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: 1017411-06.2018.8.11.0041. AUTOR: 

JOAO BATISTA QUINTINO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Ante a ausência de demonstração de 

hipossuficiência financeira, indefiro o pedido do autor de assistência 

judiciária gratuita. Intime-se a parte autora para 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). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 31 de julho de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016838-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO DE JESUS TITO BARBOSA (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: 1016838-65.2018.8.11.0041. AUTOR: 

ROBERTO DE JESUS TITO BARBOSA 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103071/8/2018 Página 267 de 688



realizando o devido protocolo. No entanto, é sabido que a SINCOR não 

está mais habilitada a receber requerimentos administrativos do seguro 

obrigatório 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. Assim, 

faz-se necessária a demonstração do interesse de agir pela parte autora, 

devendo para tanto, apresentar os 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 - MT, 

31 de julho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016878-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR ALVES PUGA JUNIOR (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: 1016878-47.2018.8.11.0041. AUTOR: 

ADEMIR ALVES PUGA JUNIOR 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. No entanto, é sabido que a 

SINCOR não está mais habilitada a receber requerimentos administrativos 

do seguro obrigatório 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. Assim, faz-se necessária a demonstração do interesse de 

agir pela parte autora, devendo para tanto, apresentar os 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 - MT, 31 de julho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023140-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE LEANDRO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOELLA LEANDRO CURTY DA CUNHA OAB - MT0013801A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

123 VIAGENS E TURISMO LTDA. (RÉU)

AZUL LINHAS AEREAS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1023140-13.2018.8.11.0041. AUTOR: 

IRENE LEANDRO DA SILVA RÉU: AZUL LINHAS AEREAS, 123 VIAGENS E 

TURISMO LTDA. Visto. Verifica-se na petição inicial que a autora é 

esteticista, assim intime-se a parte autora para emendar a inicial, a fim de 

apresentar documentos que comprovem fazer jus ao benefício da justiça 

gratuita, como declaração de imposto de renda etc., considerando que a 

CTPS juntada está ilegível, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento do pedido. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 31 de julho de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023381-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO PIRES MACHADO (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: 1023381-84.2018.8.11.0041. AUTOR: 

APARECIDO PIRES MACHADO 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 
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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, 

devendo para tanto, apresentar os documentos corretos, como a tentativa 

de ingresso na via administrativa, 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 - MT, 31 de julho de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023318-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO JOSE CAMPOS DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TARCISIO LUIZ BRUN OAB - MT16191/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (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. Deverá a 

parte autora apresentar ainda documento que comprove a vigência do 

contrato entre as partes, vez que na carteira de Id. 14446594 o prazo está 

expirado. Cumpra-se. Cuiabá, 30 de julho de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1023072-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE TOKKO TAKIMOTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO TAVARES BARROS OAB - MT15327/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (RÉU)

 

Visto. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por 

Eunice Tokko Takimoto em desfavor de Águas Cuiabá S.A, afirmando que 

é usuária do serviço de fornecimento de água prestado pela requerida, e 

que recebeu cobrança referente ao mês de julho/2018, no valor de R$ 

521,01, o que não condiz com sua realidade. Requer a concessão da 

tutela de urgência para determinar a ré a restabelecer o fornecimento de 

água na residência da autora. Imprescindível destacar que a concessão 

da tutela de urgência, seja cautelar ou antecipada, exige os seguintes 

pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Novo Código de 

Processo Civil. Ressalte-se que esses pressupostos são cumulativos, 

sendo que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão da parte autora. 

A Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à 

questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido. Sobre 

esse requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que: “Diante das provas já 

produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um juízo de 

cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a certeza, 

mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise não é só 

dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir às 

consequências jurídicas que o autor almeja”.[1] No caso vertente, 

observa-se pelo documento de ID 14415627, que a ré emitiu faturas em 

2018 nos valores de R$ 131,67, R$ 66,67, R$ 117,59, etc., mas efetuou 

cobrança referente ao mês de julho/2018, no valor de R$ 521,01 (Id. 

14415619), ou seja, percebe-se a existência, nessa análise sumária, de 

alguma irregularidade, consequentemente a probabilidade do direito. Por 

outro lado, é notória a urgência do pedido, vez que o corte da água 

acarreta excessivos prejuízos, pois a água é essencial à manutenção da 

vida cotidiana da autora. Deste modo, o perigo da demora está 

evidenciado nos autos. Para maior clareza, recorro, mais uma vez, a 

precisa lição da jurista acima mencionada, confira-se: “O fundado receio 

de dano, por sua vez, é requisito que se relaciona com o elemento tempo. 

O receio de dano nasce quando exista a possibilidade de deterioração ou 

perdimento do direito, que poderá ser prejudicado em decorrência do 

retardamento da prestação jurisdicional. Em uma definição mais precisa, 

seria a potencialidade de lesão (ou perigo de lesão) ao direito (material ou 

processual) frente à demora. Tal situação justifica a necessidade de 

pronta intervenção jurisdicional, seja adiantando o próprio provimento, seja 

protegendo o futuro resultado útil da demanda”.[2] Tem-se, ainda, que os 

efeitos da decisão não são irreversíveis, já que o provimento em si é 

apenas provisório e, mesmo em caso de a autora perder a demanda, não 

causará danos à parte Ré. Logo, a concessão da medida não afronta o § 

3º do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil. Diante do exposto, com 

amparo no art. 300, do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO a medida 

pleiteada, para determinar que a requerida restabeleça o fornecimento de 

água na residência da autora, no prazo de 24 horas, sob pena de multa no 

valor de R$ 500,00, por dia de descumprimento injustificado. Fixo o 

patamar da penalidade em R$ 10.000,00. No mais, quanto ao pedido de 

inversão do ônus da prova postulada pela parte autora na inicial, 

verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, 

artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII: “Art. 4º A Política Nacional das 

Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades 

dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a 

proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de 

vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, 

atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 

21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no 

mercado de consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - a 

facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim 

dispõe: “Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel 

ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida 

no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. Assim, considerando a potencial relação 

de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade da requerente em relação à requerida, 

principalmente quanto a produção das provas, nos termos do art. 6º, 

inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e DETERMINO a inversão do 

ônus da prova. Designo o dia 02/10/2018, às 10h30min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (NCPC, art. 334, § 

3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se 

não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo 

para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, NCPC), e terá início a partir 

da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, 

NCPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, NCPC). Ficam 

as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, 

é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, NCPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, NCPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do NCPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Defiro a prioridade da tramitação, nos moldes do art. 

1.048, I, do CPC, vez que a autora comprovou ser idosa. Cumpra-se. 

Cuiabá, 30 de julho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito [1] Arruda Alvim, Thereza. O Novo Código de Processo Civil 

Brasileiro – Estudos Dirigidos: Sistematização e Procedimentos / 

coordenação Thereza Arruda Alvim [et. al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 

2015. Pag.131. [2] Ob. cit. pág. 131.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019957-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. A. D. C. (AUTOR)
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JAIMILSON LEITE DE CAMPOS (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 DESPACHO Processo: 1019957-68.2017.8.11.0041. AUTOR: 

DEIVISON ALVES DE CAMPOS, JAIMILSON LEITE DE CAMPOS RÉU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Visto. A parte autora 

foi intimada para proceder a regularização processual referente à outorga 

no mandato, tendo em vista que trata-se de menor púbere, o qual deve ser 

assistido e não representado, como ocorreu. Entretanto, a regularização 

não foi realizada, tendo sido apenas peticionado que trata-se de menor 

impúbere e a procuração fora outorgada por seu genitor. O artigo 4º do 

Código Civil estabelece: “Art. 4º São incapazes, relativamente a certos 

atos ou à maneira de os exercer: I - os maiores de dezesseis e menores 

de dezoito anos; I - os ébrios habituais e os viciados em tóxico; III - 

aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir 

sua vontade; IV - os pródigos. Parágrafo único. A capacidade dos 

indígenas será regulada por legislação especial.” (negritei) Verifica-se que 

o autor do feito é menor púbere, ou seja, relativamente incapaz, conforme 

se infere do RG juntado ID 8303152 – Pág. 1/2, devendo portanto ser 

assistido e não representado. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL – 

EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – MENOR PÚBERE – IRREGULARIDADE DE 

REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – INTIMAÇÃO PARA SUPRIMENTO – 

JUNTADA DE INSTRUMENTO ASSINADO APENAS PELA GENITORA DA 

MENOR – VÍCIO NÃO SUPRIDO – EXTINÇÃO DO PROCESSO (...). Deve ser 

mantida a sentença que extingue o processo, sem resolução do mérito 

(...), se a parte autora regularmente intimada a regularizar sua 

representação processual, traz instrumento que não contém assinatura da 

menor púbere, mas tão-somente de sua genitora que, na condição de 

assistente, não pode firmar o mandato com exclusividade. (...)” (TJ-MG – 

AC: 10686130127166001 MG, Relator: Afrânio Vilela, Data de Julgamento: 

25/03/2014, Câmaras Cíveis / 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 

11/04/2014). ( negritei) Ante o exposto, intime-se novamente a parte 

autora para proceder a regularização processual referente à assinatura 

do menor assistido na procuração, no prazo de 5 (cinco) dias, alertando-a 

que a não regularização extinguirá o processo, nos termos do artigo 76, 

§1º, I do CPC. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 31 de julho de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023496-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONILDO SILVA DE PAIVA (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: 1023496-08.2018.8.11.0041. AUTOR: 

RONILDO SILVA DE PAIVA 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. No entanto, é sabido que a 

SINCOR não está mais habilitada a receber requerimentos administrativos 

do seguro obrigatório 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. Assim, faz-se necessária a demonstração do interesse de 

agir pela parte autora, devendo para tanto, apresentar os 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 - MT, 31 de julho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO
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Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)
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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: 1023185-17.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: JEAN MAIA DOS SANTOS REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Visto. Designo o dia 25/10/2018, às 

10h30min para audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). A parte autora informou 

que não tem interesse na realização de audiência de conciliação, no 

entanto, ela somente não será realizada se a parte ré também manifestar 

desinteresse por meio de petição, com 10 (dez) dias de antecedência, 

contados da data da audiência (art. 334, § 5º, CPC). Assim, cite-se e 

intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não houver 

autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, se for o caso, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência 

(art. 335, II, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). 

Ressalvada a hipótese de manifestação de desinteresse pela parte ré, 

ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 
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334, § 10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 30 de julho de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1023185-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN MAIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1023185-17.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: JEAN MAIA DOS SANTOS REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Visto. Designo o dia 25/10/2018, às 

10h30min para audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). A parte autora informou 

que não tem interesse na realização de audiência de conciliação, no 

entanto, ela somente não será realizada se a parte ré também manifestar 

desinteresse por meio de petição, com 10 (dez) dias de antecedência, 

contados da data da audiência (art. 334, § 5º, CPC). Assim, cite-se e 

intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não houver 

autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, se for o caso, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência 

(art. 335, II, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). 

Ressalvada a hipótese de manifestação de desinteresse pela parte ré, 

ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 30 de julho de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015310-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA DE FATIMA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015310-93.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: APARECIDA DE FATIMA ARAUJO REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Visto. Designo o dia 

25/10/2018, às 11h00min para audiência de conciliação, a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte 

autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). A parte autora 

informou que não tem interesse na realização de audiência de conciliação, 

no entanto, ela somente não será realizada se a parte ré também 

manifestar desinteresse por meio de petição, com 10 (dez) dias de 

antecedência, contados da data da audiência (art. 334, § 5º, CPC). Assim, 

cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, se for o caso, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência 

(art. 335, II, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). 

Ressalvada a hipótese de manifestação de desinteresse pela parte ré, 

ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 30 de julho de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023512-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO KRENCIGRLOVAS FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1023512-59.2018.8.11.0041. AUTOR: 

TIAGO KRENCIGRLOVAS FERREIRA 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, devendo para tanto, 

apresentar os documentos corretos, como a tentativa de ingresso na via 

administrativa, 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. Além disso, apresente documentos que comprovem fazer jus ao 

benefício da justiça gratuita, como CTPS, holerite, declaração de imposto 

de renda etc., sob pena de indeferimento do pedido. 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, 
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31 de julho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015310-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA DE FATIMA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015310-93.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: APARECIDA DE FATIMA ARAUJO REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Visto. Designo o dia 

25/10/2018, às 11h00min para audiência de conciliação, a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte 

autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). A parte autora 

informou que não tem interesse na realização de audiência de conciliação, 

no entanto, ela somente não será realizada se a parte ré também 

manifestar desinteresse por meio de petição, com 10 (dez) dias de 

antecedência, contados da data da audiência (art. 334, § 5º, CPC). Assim, 

cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, se for o caso, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência 

(art. 335, II, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). 

Ressalvada a hipótese de manifestação de desinteresse pela parte ré, 

ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 30 de julho de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015845-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDNEIVA SARTORI (AUTOR)

ERLANE MARIA DOUTOR SANTIAGO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015845-22.2018.8.11.0041. AUTOR: 

ERLANE MARIA DOUTOR SANTIAGO, EDNEIVA SARTORI RÉU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 

25/10/2018, às 11h15min para audiência de conciliação, a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte 

autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e 

intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não houver 

autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para 

maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 30 de julho de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015845-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDNEIVA SARTORI (AUTOR)

ERLANE MARIA DOUTOR SANTIAGO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015845-22.2018.8.11.0041. AUTOR: 

ERLANE MARIA DOUTOR SANTIAGO, EDNEIVA SARTORI RÉU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 

25/10/2018, às 11h15min para audiência de conciliação, a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte 

autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e 

intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não houver 

autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para 

maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 30 de julho de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019235-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1019235-97.2018.8.11.0041. AUTOR: 

ANDRE LUIS DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos. Designo o dia 27/09/2018, às 09h45min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação do 

Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado 

(CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, 

alertando-a de que se não houver autocomposição ou qualquer parte não 

comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), 

e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de 

conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 04 de julho de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019602-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIVALDO MOREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1019602-24.2018.8.11.0041. AUTOR: 

GIVALDO MOREIRA DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 27/09/2018, às 10h30min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. 

Cuiabá, 06 de julho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1022382-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARLENE GANGEMI SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO DA SILVA CRUZ OAB - MT0010613A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

 

Vistos. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por 

ARLENE GANGEMI SILVA, em desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A., 

afirmando que teve seu nome lançado nos bancos de dados dos órgãos 

de proteção ao crédito, ante a inadimplência de débito existente junto a 

Requerida, entretanto, assevera que desconhece a dívida cobrada, sendo 

totalmente indevida. Diz que em decorrência da negativação de seu nome, 

vem sofrendo enormes prejuízos de cunho patrimonial e moral, vez que 

tem seu crédito abalado no mercado. Requer o deferimento da tutela de 

urgência para determinar a exclusão de seu nome dos órgãos de proteção 

ao crédito. O pedido de antecipação da tutela de urgência merece amparo 

com base nos requisitos legais ínsitos no artigo 300 do Novo Código de 

Processo Civil. Com efeito, a probabilidade do direito exigida pelo caput do 

artigo 300, do Novo Código de Processo Civil, entendida como aparência 

quanto à questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido, 

restou demonstrada nos autos, principalmente por meio do documento de 

ID 14316650, que mostra a negativação do nome da parte autora nos 

bancos de dados do SPC/SERASA, além da alegação de que desconhece 

a dívida. Sobre esse requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que: “Diante 

das provas já produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em 

um juízo de cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a 

certeza, mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise 

não é só dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir 

às consequências jurídicas que o autor almeja”.[1] Por outro lado, é notório 

o perigo de dano, vez que a inclusão do nome da parte autora nos bancos 

de dados dos órgãos de proteção ao crédito implica no abalo ao crédito, 

gerando diversos prejuízos tanto na ordem patrimonial quanto moral. Para 

maior clareza, recorro, mais uma vez, a precisa lição da jurista acima 

mencionada, confira-se: “O fundado receio de dano, por sua vez, é 

requisito que se relaciona com o elemento tempo. O receio de dano nasce 

quando exista a possibilidade de deterioração ou perdimento do direito, 

que poderá ser prejudicado em decorrência do retardamento da prestação 

jurisdicional. Em uma definição mais precisa, seria a potencialidade de 

lesão (ou perigo de lesão) ao direito (material ou processual) frente à 

demora. Tal situação justifica a necessidade de pronta intervenção 

jurisdicional, seja adiantando o próprio provimento, seja protegendo o 

futuro resultado útil da demanda”.[2] Tem-se, ainda, que os efeitos da 

decisão não são irreversíveis, já que o provimento em si é apenas 

provisório e, mesmo em caso de a parte autora perder a demanda, não 

causará danos à parte Ré. Logo, a concessão da medida não afronta o § 

3º do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil. Diante do exposto, com 

amparo no art. 300, do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO a medida 

pleiteada, determinando a exclusão do nome da parte requerente do banco 

de dados do SPC/SERASA, relativo ao débito no valor de R$ 482,62. 

Expeça-se ofício ao SPC/SERASA para que exclua o nome da parte autora 

dos seus bancos de dados, no prazo de 48 horas, relativo à referida 

inscrição. No mais, quanto ao pedido de inversão do ônus da prova 

postulada pela parte autora na inicial, verifica-se que, neste caso, 

aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, 

inciso VIII: “Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por 

objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à 

sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses 

econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a 

transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim dispõe: “Art. 3° 

Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional 

ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem 

atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, 

importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou 

prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, 

material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no 

mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. (Negritei). Assim, considerando a 

potencial relação de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a 

verossimilhança dos fatos arguidos e a vulnerabilidade da requerente em 

relação à requerida, principalmente quanto a produção das provas, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e 

DETERMINO a inversão do ônus da prova, consequentemente deverá a ré 

apresentar cópia das gravações telefônicas registradas nos protocolos: 

110720187277058,  110720187288304,  120720188164715  e 

120720188181530. Designo o dia 08/10/2018, às 10h00min para audiência 

de conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (NCPC, art. 334, § 

3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se 

não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo 

para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, NCPC), e terá início a partir 

da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, 

NCPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, NCPC). Ficam 

as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, 

é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, NCPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, NCPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do NCPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Defiro a prioridade da tramitação, nos moldes do art. 

1.048, I, do CPC, vez que a autora comprovou ser idosa. Cumpra-se. 

Cuiabá, 31 de julho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito [1] Arruda Alvim, Thereza. O Novo Código de Processo Civil 

Brasileiro – Estudos Dirigidos: Sistematização e Procedimentos / 

coordenação Thereza Arruda Alvim [et. al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 

2015. Pág.131. [2] Ob. cit. pág. 131.
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 158873 Nr: 11056-85.2004.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABASTECEDORA APARECIDA DO NORTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA TERRA NOVA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:OAB/MT 4729-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na Ação 

de Cobrança proposta por Abastecedora Aparecida do Norte Ltda (Posto 

Comboio) em desfavor de Transportadora Terra Nova Ltda (Terra Nova 

Transportes), condenando este ao pagamento do valor originário de R$ 

8.700,00 (oito mil e setecentos reais) sobre o qual deverão incidir 

correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros de mora de 1% 

ao mês, contados da citação.Condeno a parte ré, ainda, ao pagamento 

das custas e despesas processuais, e honorários advocatícios, que fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento 

no artigo 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil.Certificado o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.Publique-se. Intimem-se.Cuiabá-MT, 26 de junho de 2018.SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 830089 Nr: 35819-38.2013.811.0041

 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: LILIANE AUXILIADORA APOITIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS 

UNIMED CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:OAB/MT 9.172-B, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:OAB/MT 12.009

 Certifico que o Sr. Flávio Ribeiro de Mello, Médico Legista, Perito Judicial, 

designou o dia 02/10/2018, às 9:00 horas, para realização da perícia, na 

Av. das Flores, Nº 843, Sala 11, 1º Andar, Hospital Jardim Cuiabá, Bloco 

de Consultórios, Bairro Jardim Cuiabá, Cuiabá/MT, Telefones 3025-3060 ou 

9223-7073, razão pela qual procedo à intimação das partes. Deverá a 

parte autora ser intimada pessoalmente e o seu não comparecimento no 

exame pericial acarretará a extinção do processo, nos termos do art. 485, 

§ 1º, do CPC. Não obstante isso, deverá o(a) Sr(a). Advogado(a), no 

exercício de seu múnus, cientificar a parte a ser periciada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 713801 Nr: 6987-63.2011.811.0041

 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: R. M. C. M., SULAMITA DE MORAES CAMPOS, 

RONALDO DA SILVA MESQUITA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL SANTA HELENA LTDA, JUNOT 

RUELA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON ROSA FERREIRA - 

OAB:14156, ANDERSON ROSA FERREIRA ZELASKI - OAB:14156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, LIVIA COMAR DA SILVA - 

OAB:7.650-B/MT, PEDRO OVELAR - OAB:6.270/MT

 Certifico que a Sra. Mairy Noce Brasil, Médica, Perita Judicial, designou o 

dia 05/09/2018, às 9:30 horas, para realização da perícia na Clínica da 

Mulher, Rua G, Nº 10, Bairro Consil, Cuiabá/MT, Telefone 3642-3020 e 

99281-3137, razão pela qual procedo à intimação das partes. A parte 

autora deverá ser intimada pessoalmente e o seu não comparecimento 

acarretará a extinção do processo, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC. 

Não obstante isso, deverá o(a) Sr(a). Advogado(a), no exercício de seu 

múnus, cientificar a parte a ser periciada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 828601 Nr: 34455-31.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GFADA, JENNIFHER AGUILERA CORBELINO LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRESAÇO GREMIO RECREATIVO ESPORTIVO 

DOS SERVIDORES DA AÇOFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - 

OAB:14.169/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:4.032/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.: 1094032 Nr: 7942-21.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GASTÃO DE MATOS JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GASTÃO DE MATOS JUNIOR - 

OAB:13.847/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Código 1094032

Visto.

Trata-se de AÇÃO DECLARATORIA DE INEXIGIBILIDADE DE DEBITO COM 

PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E 

MATERIAIS, promovida por GASTÃO DE MATOS JUNIOR, em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S/A, em que as partes noticiaram às FLS. 158/162 dos 

autos, que se compuseram amigavelmente, requerendo a homologação do 

acordo e a extinção do feito.

HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente 

feito, com fulcro no artigo 487, III, “b”, e 924, inciso II do Novo Código de 

Processo Civil.

Custas processuais e honorários advocatícios na forma ajustada pelas 

partes.

Após, certifique-se o trânsito em julgado, e arquive-se com as baixa na 

distribuição e as cautelas de praxe.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 30 de julho de 2018.

 SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1028996 Nr: 36287-31.2015.811.0041

 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: DORAMI ALVES DE ROMA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 6286

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT 13.245-A

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na Ação de 

Indenização Por Danos Materiais e Morais Por Má Prestação de Serviço 

promovida por Dorami Alves de Roma Silva em desfavor de Brasil Telecom 

S/A (Oi Telefone Fixo), para condenar a ré a indenizar os danos morais 

experimentados pelo autor que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), a 

serem corrigidos pelo INPC, da data do arbitramento (prolação da 

sentença) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento 
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danoso. Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e 

dos honorários advocatícios, estes que fixo em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor da condenação, conforme disposto no artigo 85, § 2º, do 

Novo Código de Processo Civil.Certificado o trânsito em jugado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. 

Intimem-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.: 1102979 Nr: 11724-36.2016.811.0041

 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: ENEDINA DA SILVA SOUZA, CLARA MARQUES DE 

SOUZA FILHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIVELTON DEBONI DOS 

SANTOS - OAB:20677/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, MAURÍCIO AUDE - 

OAB:4.667-O/MT, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:9.247/MT, 

PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7.042/MT

 Posto isso, com base no art. 487, I, do NCPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos deduzidos Na Ação de Indenização por Danos 

Morais e Materiais proposta por Enedina da Silva Souza e Clara Marques 

de Souza Filha em desfavor de Hospital e Maternidade São Matheus Ltda, 

para condenar o requerido a indenizar os danos morais causados às 

autoras, a serem corrigidos pelo INPC, desde o arbitramento (data da 

sentença), mais juros legais de 1% (um por cento), ao mês a contar da 

citação. Em razão de verificar que cada litigante foi em parte vencedor e 

vencido, condeno as autoras ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) 

e o requerido também 50% (cinquenta por cento) das custas processuais 

e honorários advocatícios, estes que arbitro em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º c/c artigo 86, do 

Código de Processo Civil. Todavia, considerando que as autoras são 

beneficiárias da justiça gratuita, o pagamento ficará suspenso.Transitada 

em julgado, arquivem-se os autos, após as baixas e anotações 

pertinentes.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá, 27 de julho de 

2018.SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1099904 Nr: 10533-53.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORLANDO PIRES DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CONTORNO LESTE 

INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HORTENCIA MARIA CIMADON - 

OAB:17.651E/MT, RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONÇA - 

OAB:OAB/MT 14.961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - 

OAB:214.918/SP, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - OAB:OAB/MT 

16864-A

 Verifica-se que o autor pretende a rescisão do contrato de fls. 37/39, 

onde consta, também, como promissária compradora sua esposa, 

Mahsuelma Nunes Rondon de Moraes, e em razão da relação jurídica 

existente, inevitavelmente os efeitos da sentença se estenderão a ela e a 

sua eficácia depende da integração da mesma no polo ativo da ação, 

havendo a existência de litisconsórcio ativo necessário, nos termos do art. 

114 do NCPC, assim intime-se o autor para promover a regularização do 

polo ativo, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção.

Decorrido o prazo supracitado certifique-se e volte-me os autos 

conclusos para deliberações.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1028997 Nr: 36288-16.2015.811.0041

 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: DORAMI ALVES DE ROMA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 6286

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO a Ação de Indenização Por Danos Morais Por Má 

Prestação de Serviço promovida por Dorami Alves de Roma Silva em 

desfavor de Brasil Telecom S/A ( Oi Telefone Fixo).Condeno a autora ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes 

que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, 

conforme disposto no artigo 85, §§ 2º e 6º, do Novo Código de Processo 

Civil. Todavia, defiro os benefícios da justiça gratuita à autora, nos termos 

da Lei n. 1.060/50, suspendendo o pagamento.Certificado o trânsito em 

jugado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 27 de julho de 2018.SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1132988 Nr: 24226-07.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEIZIANE SOUZA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARLY GUIMAR FERREIRA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO CARMONA 

DE AZEVEDO - OAB:4.522/MT, HELIODORO SANTOS NERY - 

OAB:4.630/MT, NAIME MÁRCIO MARTINS MORAIS - OAB:3.847/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 legal, querendo, apresentar 

impugnação à contestação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1141499 Nr: 28065-40.2016.811.0041

 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: MANUELLA CRISTINA DE LIMA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IUNI EDUCACIONAL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - 

OAB:6.524-B/MT

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na Ação 

Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização Por Danos Morais 

promovida por Manuella Cristina de Lima e Silva em desfavor de Iuni 

Educacional S/A (UNIC - Universidade de Cuiabá).Condeno a autora ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que 

fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizada, com 

fundamento no artigo 85, § 2º do Novo Código de Processo Civil. Todavia, 

considerando que ela é beneficiária da justiça gratuita, o pagamento ficará 

suspenso.Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos após as 

baixas e anotações pertinentes.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá, 

30 de julho de 2018.SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIROJuíza de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1082146 Nr: 2597-74.2016.811.0041

 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: JOSEFA DE ANDRADE MORALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO, HOSPITAL SANTA MARCELINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA INFANTINO MARTINS - 

OAB:10.177 MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10133/MT, ELIZA YUKIE INAKAKE - OAB:91.315 OAB/SP, 

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - OAB:7.627-A, NAIARA 

EDUARDA BRITO SALA - OAB:19200

 Certifico que o Sr. Flávio Ribeiro de Mello, Médico Legista, Perito Judicial, 

designou o dia 30/10/2018, às 9:30 horas, para realização da perícia, na 

Av. das Flores, Nº 843, Sala 11, 1º Andar, Hospital Jardim Cuiabá, Bloco 

de Consultórios, Bairro Jardim Cuiabá, Cuiabá/MT, Telefones 3025-3060 ou 

9223-7073, razão pela qual procedo à intimação das partes. Deverá a 

parte autora ser intimada pessoalmente e o seu não comparecimento no 

exame pericial acarretará a extinção do processo, nos termos do art. 485, 

§ 1º, do CPC. Não obstante isso, deverá o(a) Sr(a). Advogado(a), no 

exercício de seu múnus, cientificar a parte a ser periciada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1015984 Nr: 30131-27.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADENILSON MARTINS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A, 

MAPFRE VIDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLI SANCHEZ SALAZAR 

- OAB:15140, GUILHERME F. BRITO - OAB:OAB/MS 9982, PAULO 

TARSO RODRIGUES DE CASTRO - OAB:236.154/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA PATINI - 

OAB:11.660/MT, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - OAB:15.013-A

 Certifico que o Sr. Flávio Ribeiro de Mello, Médico Legista, Perito Judicial, 

designou o dia 16/10/2018, às 9:00 horas, para realização da perícia, na 

Av. das Flores, Nº 843, Sala 11, 1º Andar, Hospital Jardim Cuiabá, Bloco 

de Consultórios, Bairro Jardim Cuiabá, Cuiabá/MT, Telefones 3025-3060 ou 

9223-7073, razão pela qual procedo à intimação das partes. Deverá a 

parte autora ser intimada pessoalmente e o seu não comparecimento no 

exame pericial acarretará a extinção do processo, nos termos do art. 485, 

§ 1º, do CPC. Não obstante isso, deverá o(a) Sr(a). Advogado(a), no 

exercício de seu múnus, cientificar a parte a ser periciada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1041526 Nr: 42311-75.2015.811.0041

 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: CONDOMINIO FLORAIS DO VALLE, FERNANDO ORSINI 

NUNES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIA MARIA DE PAULA, SERGIO PINHEIRO 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NUBIA NARCISO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:6247/O, WANTUIR LUIZ PEREIRA - OAB:11171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA CANONGIA - 

OAB:16.196-MT

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na Ação 

de Cobrança promovida por Condomínio Florais do Valle em desfavor de 

Marcia Maria de Paula e Sergio Pinheiro da Silva, para condenar estes ao 

pagamento das cotas condominiais de maio de 2014 a junho de 2015, com 

atualização monetária ao mês, a partir de cada vencimento, multa 

condominial de 2% (dois por cento) e honorários advocatícios de 20% 

(dez por cento) sobre o valor das cotas condominiais devidas atualizadas, 

assim como as cotas condominiais vencidas e não pagas até a data do 

efetivo pagamento, de acordo com o artigo 323 do Código de Processo 

Civil. Condeno os requeridos ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da condenação, em conformidade com o artigo 85, § 2º, do Código de 

Processo Civil.Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, 

após as baixas e anotações necessárias.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 30 de julho de 2018.SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 829796 Nr: 35548-29.2013.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDA PEREIRA FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE VIEIRA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO DUARTE DE BARROS 

SOBRINHO - OAB:11.146/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO GONÇALO GOMES 

DA SILVA JÚNIOR - OAB:7.940/MT, VERONICA TOLEDO DE ALMEIDA 

NEVES - OAB:11.616-B

 Certifico que os embargos de declaração foram opostos no prazo legal. 

Em vista disso, nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o 

feito a fim de intimar a parte embargada para, querendo, no prazo de 5 

dias, apresentar manifestação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1170054 Nr: 40210-31.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAYCE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATACADÃO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO CASTRO GARCIA - 

OAB:13460 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO BATISTA DA SILVA - 

OAB:5237, WILSON ROBERTO DE SOUZA MORAES - OAB:4834 MT

 Certifico que o Sr. Flávio Ribeiro de Mello, Médico Legista, Perito Judicial, 

designou o dia 09/10/2018, às 9:00 horas, para realização da perícia, na 

Av. das Flores, Nº 843, Sala 11, 1º Andar, Hospital Jardim Cuiabá, Bloco 

de Consultórios, Bairro Jardim Cuiabá, Cuiabá/MT, Telefones 3025-3060 ou 

9223-7073, razão pela qual procedo à intimação das partes. Deverá a 

parte autora ser intimada pessoalmente e o seu não comparecimento no 

exame pericial acarretará a extinção do processo, nos termos do art. 485, 

§ 1º, do CPC. Não obstante isso, deverá o(a) Sr(a). Advogado(a), no 

exercício de seu múnus, cientificar a parte a ser periciada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 946245 Nr: 58135-11.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THIAGO CORREA LEITE, DOLLY FRANCINI DA SILVA 

DIAS LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS, 

EMPRESA SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA IMOBILIÁRIA CUIABÁ VI - 

SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENAN PHELIPE SANTOS VILELA 

- OAB:21.310/MT, RENAN PHELIPE SANTOS VILELA - OAB:21310, 

VINICIUS DE MORAES ARANTES - OAB:15.493/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WALTER FERREIRA 

JUNIOR - OAB:OAB/SP 152165

 Certifico que os embargos de declaração foram opostos no prazo legal. 

Em vista disso, nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o 

feito a fim de intimar a parte embargada para, querendo, no prazo de 5 

dias, apresentar manifestação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 863376 Nr: 4335-68.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA CELESTINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIÁRIA SATÉLITE LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO DAHMER - OAB:7395

 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
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 Cod. Proc.: 1173066 Nr: 41345-78.2016.811.0041

 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: JOBSON DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO SILVA DE 

LIMA - OAB:19.919-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Certifico que o Sr. Flávio Ribeiro de Mello, Médico Legista, Perito Judicial, 

designou o dia 04/10/2018, às 08:30 horas, para realização da perícia, na 

Av. das Flores, Nº 843, Sala 11, 1º Andar, Hospital Jardim Cuiabá, Bloco 

de Consultórios, Bairro Jardim Cuiabá, Cuiabá/MT, Telefones 3025-3060 ou 

9223-7073, razão pela qual procedo à intimação das partes. Deverá a 

parte autora ser intimada pessoalmente e o seu não comparecimento no 

exame pericial acarretará a extinção do processo, nos termos do art. 485, 

§ 1º, do CPC. Não obstante isso, deverá o(a) Sr(a). Advogado(a), no 

exercício de seu múnus, cientificar a parte a ser periciada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 954549 Nr: 2354-67.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINO CARLOS DE OLIVEIRA, ANTONIETA LACERDA DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA 

IMOBILIÁRIA CUIABÁ II SPE LTDA, RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS 

S/A, INTERBENS IMOVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ABADIA AGUIAR - 

OAB:2.906

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que os autores questionam o atraso na conclusão da obra 

do empreendimento Condomínio Rio Claro, e não apresentaram o contrato 

de compra e venda com as cláusulas gerais pactuado com a requerida, 

essencial para o julgamento do feito, converto o julgamento em diligência e 

determino que sejam os autores intimados para apresentarem o contrato, 

no prazo de cinco dias.

Após, voltem-me os autos conclusos para sentença.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1114688 Nr: 16550-08.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA PAULA MUNIZ ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACADEMIA PHIDIAS COOPERFITNESS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO JOSÉ FERREIRA - 

OAB:3.574/MT, THATIANE CARDOSO DO NASCIMENTO - 

OAB:12332/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA ELISA PERON - 

OAB:14.604, OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT

 Certifico que o Sr. Flávio Ribeiro de Mello, Médico Legista, Perito Judicial, 

designou o dia 23/10/2018, às 9:00 horas, para realização da perícia, na 

Av. das Flores, Nº 843, Sala 11, 1º Andar, Hospital Jardim Cuiabá, Bloco 

de Consultórios, Bairro Jardim Cuiabá, Cuiabá/MT, Telefones 3025-3060 ou 

9223-7073, razão pela qual procedo à intimação das partes. Deverá a 

parte autora ser intimada pessoalmente e o seu não comparecimento no 

exame pericial acarretará a extinção do processo, nos termos do art. 485, 

§ 1º, do CPC. Não obstante isso, deverá o(a) Sr(a). Advogado(a), no 

exercício de seu múnus, cientificar a parte a ser periciada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1101675 Nr: 11198-69.2016.811.0041

 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: JACYMAR CAPELASSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BROOKFIELD CENTRO OESTE 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THALES DO VALLE BARBOSA 

ANJOS - OAB:14858

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10133/MT, DIEGO JOSÉ DA SILVA - OAB:10.030/MT, FELIPE 

GAZOLA VIEIRA MARQUES - OAB:OAB/MT 16846-A, FERNANDO 

AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - OAB:7.627-A MT, MAX 

NASCIMENTO DE REZENDE - OAB:16826

 Converto o julgamento em diligência e determino que seja a requerida 

intimada para acostar aos autos documentos relativos ao leilão, que 

comprovem especialmente o valor da venda e despesas com o mesmo, no 

prazo de cinco dias, essencial para o julgamento da ação.

Após, voltem-me os autos conclusos para sentença.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 844751 Nr: 48552-36.2013.811.0041

 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: GABRIELA MODESTO CANCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERASA-CENTRALIZAÇÃO E SERVIÇOS DE 

BANCOS SOCIEDADE ANÔNIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO DINIZ DA SILVA - 

OAB:17.613/MT, SAMIR PADILHA DE OLIVEIRA - OAB:17.394/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-A

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na exordial.Condeno 

a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

honorários advocatícios, este fixo em 10% sobre o valor da causa, nos 

moldes dos artigos 85, § 2º c/c § 6º, do Novo Código de Processo Civil, 

entretanto por ser beneficiária da justiça gratuita fica suspensa sua 

exigibilidade nos termos do art. 98, §3º do NCPC.Certificado o trânsito em 

jugado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 18 de junho de 

2018.Sinii Savana Bosse Saboia RibeiroJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 106727 Nr: 349-92.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE WALDEMAR MIRANDA DE OLIVEIRA, 

CLEAN MIRANDA, BETHANIA MARKINEY CRUZ MIRANDA, MARKIETEN 

ROSA MIRANDA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERVEXTE SERVIÇO DE EXPLORAÇÃO DE 

TERMINAIS RO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO PADILHA DE 

CARVALHO - OAB:3.330/MT, SALUSTRA GRAÇAS PADILHA DE 

CARVALHO HAUBERT - OAB:12.059, SALUSTRA GRAÇAS PADILHA DE 

CARVALHO HAUBERT - OAB:12059/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE SLHENSSARENKO 

- OAB:3921-OAB/MT, DILMA GUIMARÃES NOVAIS - OAB:8892/MT, 

LUIS GUSTAVO S. LOBATO - OAB:3623 - MT, NILCE MACEDO - 

OAB:2552-A/MT

 Visto.

 Sobre a petição de fls. 463/464 e respectivos documentos, intime-se a 

autora para se manifestar, no prazo de cinco dias.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 303180 Nr: 26263-22.2007.811.0041

 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: P. A. DE FREITAS SILVA & CIA LTDA, UNIGLOBE 

SERVICE TRABALHO TEMPORÁRIO LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALPHAVILLE CUIABÁ EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO VICENTE M. SCARAVELLI 
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- OAB:3933, MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:7.297/MT, NADSON 

JENEZERLAU SILVA SANTOS - OAB:11623-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA NAZIMA - 

OAB:OAB/SP 169.451

 Visto.

 Sobre a alegação de descumprimento do acordo (fls. 677/681), intime-se 

a executada para se manifestar, no prazo de cinco dias.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 440022 Nr: 16826-49.2010.811.0041

 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: VINHOS SALTON S/A IND. COMÉRCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARRIL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE 

BEBIDAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON LEANDRO DE CAMPOS 

- OAB:6.950/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos por Vinhos Salton S/A 

Indústria Comércio em face de Barril Comércio e Representações de 

Bebidas Ltda., para condenar a Requerida ao pagamento da quantia de R$ 

34.945,20, acrescidos de correção monetária pelos índices do INPC e 

juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir dos respectivos vencimentos. 

Condeno ainda a requerida ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, conforme disposto no artigo 85, § 2º do Novo 

Código de Processo Civil.Certificado o trânsito em jugado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, 16 de janeiro de 2018.SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIROJuíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1023072-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE TOKKO TAKIMOTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO TAVARES BARROS OAB - MT15327/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por 

Eunice Tokko Takimoto em desfavor de Águas Cuiabá S.A, afirmando que 

é usuária do serviço de fornecimento de água prestado pela requerida, e 

que recebeu cobrança referente ao mês de julho/2018, no valor de R$ 

521,01, o que não condiz com sua realidade. Requer a concessão da 

tutela de urgência para determinar a ré a restabelecer o fornecimento de 

água na residência da autora. Imprescindível destacar que a concessão 

da tutela de urgência, seja cautelar ou antecipada, exige os seguintes 

pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Novo Código de 

Processo Civil. Ressalte-se que esses pressupostos são cumulativos, 

sendo que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão da parte autora. 

A Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à 

questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido. Sobre 

esse requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que: “Diante das provas já 

produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um juízo de 

cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a certeza, 

mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise não é só 

dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir às 

consequências jurídicas que o autor almeja”.[1] No caso vertente, 

observa-se pelo documento de ID 14415627, que a ré emitiu faturas em 

2018 nos valores de R$ 131,67, R$ 66,67, R$ 117,59, etc., mas efetuou 

cobrança referente ao mês de julho/2018, no valor de R$ 521,01 (Id. 

14415619), ou seja, percebe-se a existência, nessa análise sumária, de 

alguma irregularidade, consequentemente a probabilidade do direito. Por 

outro lado, é notória a urgência do pedido, vez que o corte da água 

acarreta excessivos prejuízos, pois a água é essencial à manutenção da 

vida cotidiana da autora. Deste modo, o perigo da demora está 

evidenciado nos autos. Para maior clareza, recorro, mais uma vez, a 

precisa lição da jurista acima mencionada, confira-se: “O fundado receio 

de dano, por sua vez, é requisito que se relaciona com o elemento tempo. 

O receio de dano nasce quando exista a possibilidade de deterioração ou 

perdimento do direito, que poderá ser prejudicado em decorrência do 

retardamento da prestação jurisdicional. Em uma definição mais precisa, 

seria a potencialidade de lesão (ou perigo de lesão) ao direito (material ou 

processual) frente à demora. Tal situação justifica a necessidade de 

pronta intervenção jurisdicional, seja adiantando o próprio provimento, seja 

protegendo o futuro resultado útil da demanda”.[2] Tem-se, ainda, que os 

efeitos da decisão não são irreversíveis, já que o provimento em si é 

apenas provisório e, mesmo em caso de a autora perder a demanda, não 

causará danos à parte Ré. Logo, a concessão da medida não afronta o § 

3º do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil. Diante do exposto, com 

amparo no art. 300, do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO a medida 

pleiteada, para determinar que a requerida restabeleça o fornecimento de 

água na residência da autora, no prazo de 24 horas, sob pena de multa no 

valor de R$ 500,00, por dia de descumprimento injustificado. Fixo o 

patamar da penalidade em R$ 10.000,00. No mais, quanto ao pedido de 

inversão do ônus da prova postulada pela parte autora na inicial, 

verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, 

artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII: “Art. 4º A Política Nacional das 

Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades 

dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a 

proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de 

vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, 

atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 

21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no 

mercado de consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - a 

facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim 

dispõe: “Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel 

ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida 

no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. Assim, considerando a potencial relação 

de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade da requerente em relação à requerida, 

principalmente quanto a produção das provas, nos termos do art. 6º, 

inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e DETERMINO a inversão do 

ônus da prova. Designo o dia 02/10/2018, às 10h30min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (NCPC, art. 334, § 

3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se 

não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo 

para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, NCPC), e terá início a partir 

da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, 

NCPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, NCPC). Ficam 

as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, 

é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, NCPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, NCPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do NCPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Defiro a prioridade da tramitação, nos moldes do art. 

1.048, I, do CPC, vez que a autora comprovou ser idosa. Cumpra-se. 

Cuiabá, 30 de julho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito [1] Arruda Alvim, Thereza. O Novo Código de Processo Civil 

Brasileiro – Estudos Dirigidos: Sistematização e Procedimentos / 
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coordenação Thereza Arruda Alvim [et. al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 

2015. Pag.131. [2] Ob. cit. pág. 131.

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1022382-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARLENE GANGEMI SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO DA SILVA CRUZ OAB - MT0010613A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por 

ARLENE GANGEMI SILVA, em desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A., 

afirmando que teve seu nome lançado nos bancos de dados dos órgãos 

de proteção ao crédito, ante a inadimplência de débito existente junto a 

Requerida, entretanto, assevera que desconhece a dívida cobrada, sendo 

totalmente indevida. Diz que em decorrência da negativação de seu nome, 

vem sofrendo enormes prejuízos de cunho patrimonial e moral, vez que 

tem seu crédito abalado no mercado. Requer o deferimento da tutela de 

urgência para determinar a exclusão de seu nome dos órgãos de proteção 

ao crédito. O pedido de antecipação da tutela de urgência merece amparo 

com base nos requisitos legais ínsitos no artigo 300 do Novo Código de 

Processo Civil. Com efeito, a probabilidade do direito exigida pelo caput do 

artigo 300, do Novo Código de Processo Civil, entendida como aparência 

quanto à questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido, 

restou demonstrada nos autos, principalmente por meio do documento de 

ID 14316650, que mostra a negativação do nome da parte autora nos 

bancos de dados do SPC/SERASA, além da alegação de que desconhece 

a dívida. Sobre esse requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que: “Diante 

das provas já produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em 

um juízo de cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a 

certeza, mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise 

não é só dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir 

às consequências jurídicas que o autor almeja”.[1] Por outro lado, é notório 

o perigo de dano, vez que a inclusão do nome da parte autora nos bancos 

de dados dos órgãos de proteção ao crédito implica no abalo ao crédito, 

gerando diversos prejuízos tanto na ordem patrimonial quanto moral. Para 

maior clareza, recorro, mais uma vez, a precisa lição da jurista acima 

mencionada, confira-se: “O fundado receio de dano, por sua vez, é 

requisito que se relaciona com o elemento tempo. O receio de dano nasce 

quando exista a possibilidade de deterioração ou perdimento do direito, 

que poderá ser prejudicado em decorrência do retardamento da prestação 

jurisdicional. Em uma definição mais precisa, seria a potencialidade de 

lesão (ou perigo de lesão) ao direito (material ou processual) frente à 

demora. Tal situação justifica a necessidade de pronta intervenção 

jurisdicional, seja adiantando o próprio provimento, seja protegendo o 

futuro resultado útil da demanda”.[2] Tem-se, ainda, que os efeitos da 

decisão não são irreversíveis, já que o provimento em si é apenas 

provisório e, mesmo em caso de a parte autora perder a demanda, não 

causará danos à parte Ré. Logo, a concessão da medida não afronta o § 

3º do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil. Diante do exposto, com 

amparo no art. 300, do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO a medida 

pleiteada, determinando a exclusão do nome da parte requerente do banco 

de dados do SPC/SERASA, relativo ao débito no valor de R$ 482,62. 

Expeça-se ofício ao SPC/SERASA para que exclua o nome da parte autora 

dos seus bancos de dados, no prazo de 48 horas, relativo à referida 

inscrição. No mais, quanto ao pedido de inversão do ônus da prova 

postulada pela parte autora na inicial, verifica-se que, neste caso, 

aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, 

inciso VIII: “Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por 

objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à 

sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses 

econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a 

transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim dispõe: “Art. 3° 

Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional 

ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem 

atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, 

importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou 

prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, 

material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no 

mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. (Negritei). Assim, considerando a 

potencial relação de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a 

verossimilhança dos fatos arguidos e a vulnerabilidade da requerente em 

relação à requerida, principalmente quanto a produção das provas, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e 

DETERMINO a inversão do ônus da prova, consequentemente deverá a ré 

apresentar cópia das gravações telefônicas registradas nos protocolos: 

110720187277058,  110720187288304,  120720188164715  e 

120720188181530. Designo o dia 08/10/2018, às 10h00min para audiência 

de conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (NCPC, art. 334, § 

3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se 

não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo 

para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, NCPC), e terá início a partir 

da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, 

NCPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, NCPC). Ficam 

as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, 

é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, NCPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, NCPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do NCPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Defiro a prioridade da tramitação, nos moldes do art. 

1.048, I, do CPC, vez que a autora comprovou ser idosa. Cumpra-se. 

Cuiabá, 31 de julho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito [1] Arruda Alvim, Thereza. O Novo Código de Processo Civil 

Brasileiro – Estudos Dirigidos: Sistematização e Procedimentos / 

coordenação Thereza Arruda Alvim [et. al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 

2015. Pág.131. [2] Ob. cit. pág. 131.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1016640-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO PINTEL DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERNANDES GONCALVES DE LIMA OAB - MT0011806A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. A. GALVAN - ME (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Por se tratar de matéria de ordem pública, e por ter o autor já se 

manifestado acerca da prescrição, passo a analisar a referida questão. 

Mário Pintel da Silva ajuizou a presente Ação Monitória em desfavor de A. 

G. Galvan – ME e Meraldo Figueiredo Sá, fundada em cheque em prescrito, 

ou seja, sem força de título executivo. Pois bem. Segundo a súmula 503, 

do STJ: O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente 

de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à 

data de emissão estampada na cártula. Tal questão foi submetida em sede 

de Recurso Repetitivo: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO 

MONITÓRIA APARELHADA EM CHEQUE PRESCRITO. PRAZO QUINQUENAL 

PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO. INCIDÊNCIA DA REGRA PREVISTA NO 

ART. 206, § 5º, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL. 1. Para fins do art. 543-C do 

Código de Processo Civil: "O prazo para ajuizamento de ação monitória em 

face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do 

dia seguinte à data de emissão estampada na cártula". 2. Recurso 
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especial provido”. (STJ, REsp 1101412/SP, Rel. Ministro Luis Felipe 

Salomão, Segunda Seção, julgado em 11/12/2013, DJe 03/02/2014). 

Negritei Analisando o processo, denota-se que o cheque foi emitido em 

03/06/2013 (Id. 13670846), assim, o credor tinha até 04/06/2018 para 

propositura da demanda, entretanto, a ajuizou em 15/06/2018, portanto, 

fora do prazo. Assim, por reconhecer a ocorrência de prescrição, JULGO 

EXTINTO o processo com resolução de mérito, com fundamento no artigo 

487, inciso II, do Novo Código de Processo Civil. Condeno a parte autora 

ao pagamento das custas e despesas processuais, entretanto, fica a 

exigibilidade suspensa, já que defiro os benefícios da justiça gratuita, nos 

termos do art. 12, da Lei 1.060/50. Sem a condenação em honorários, ante 

a ausência de citação da parte requerida. Transitada em julgado, 

arquive-se o processo, após as baixas e anotações pertinentes. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 31 de julho de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1028797-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUSILEWDY LUCIA DE SOUZA MORAIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo n. 1028797-67.2017 Visto. Jusilewdy Lucia de Souza Morais, 

qualificada nos autos, ajuizou Ação de Retificação de Registro Civil, 

alegando que a escolha de seu prenome foi feito de modo impensado, com 

relação à escrita e a pronúncia e que isso lhe faz passar por inúmeras 

situações vexatórias e de extremo constrangimento e que inclusive 

passou a usar o apelido de “Jusy”, pelo que requer seja retificado a 

certidão de casamento e de nascimento para constar o prenome como 

Jusy Lucia de Souza Morais. Com a inicial vieram os documentos que a 

autora entendeu serem necessários. A manifestação do Ministério Público 

veio aos autos (Id. 13062268). É o relatório. Decido. Dispõe o artigo 330 do 

Código de Processo Civil que o Juiz conhecerá diretamente do pedido, 

proferindo sentença, quando a questão de mérito for unicamente de 

direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir 

prova em audiência ou quando ocorrer a revelia. O artigo 109 da citada lei 

estabelece que aquele que pretender que se restaure, supra ou retifique 

assentamento no Registro Civil, requererá, em petição fundamentada e 

instruída com documentos ou com indicação de testemunhas, que o Juiz o 

ordene, ouvido o órgão do Ministério Público e os interessados, no prazo 

de cinco dias, que correrá em cartório. Cabe observar, que o nome é 

direito do indivíduo e, em que pese seja um atributo da personalidade, em 

regra, o prenome é imutável. A imutabilidade do prenome é um princípio de 

ordem pública. Sua definitividade é de interesse da sociedade, haja vista 

que visa garantir segurança às relações jurídicas, nos termos do art. 58, 

caput, da Lei n. 6.015/73 (Lei de Registros Públicos). Tal princípio não é 

absoluto, comportando exceções, como as previstas nos artigos 56, 57 e 

58 da Lei de Registros Públicos. As hipóteses que vem se admitindo a 

alteração do prenome: I) erro gráfico; II) alteração pelo interessado no 

primeiro ano após ter atingido a maioridade; III) nomes vergonhosos ou 

ridículos ; IV) uso prolongado e constante de um nome diverso da certidão 

de nascimento; V) inclusão de alcunha ou a apelido; VI) homonímia; VII) 

tradução de nomes de origem estrangeira; VIII) vítimas e testemunhas; IX) 

mudança de sexo. O prenome Jusilewdy, além de não ser comum é 

passível de fazer com que a autora se sinta envergonhada e 

constrangida, já que segundo consta, várias pessoas associam o nome 

dela a uma figura masculina, passando inclusive a usar o apelido de 

“Jusy”. Ressalte-se que o conceito de ridículo é pessoal e subjetivo, 

contudo, é importante se respeitar o desejo da autora, que se sente 

envergonhada ao ser pronunciado o seu nome, especialmente 

considerando que nenhum prejuízo causará a terceiros, pois conforme 

consta das certidões da Justiça Federal e Estadual e ainda, dos órgãos de 

proteção ao crédito, nada consta no nome da requerente, devendo, 

portanto, o pedido ser acolhido. A propósito: “EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL 

- ALTERAÇÃO DE REGISTRO PÚBLICO - RETIFICAÇÃO DE PATRONÍMICO - 

EXPOSIÇÃO AO RIDÍCULO - SENTENÇA REFORMADA. 1. É possível a 

retificação do patronímico quando comprovado nos autos que expõe a 

autora ao ridículo, bem como não prejudica os apelidos de família. 2. 

Recurso provido. (Proc. AC 10686120002932001 MG. Rel. Edgard Penna 

Amorim. Julg. 06/02/2014, pub. 17/02/2014).” O entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça é nesse sentido: “Civil. Recurso especial. Retificação 

de registro civil. Alteração do prenome. Presença de motivos bastantes. 

Possibilidade. Peculiaridades do caso concreto. - Admite-se a alteração do 

nome civil após o decurso do prazo de um ano, contado da maioridade 

civil, somente por exceção e motivadamente, nos termos do art. 57, caput, 

da Lei 6.015/73. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 538187/RJ, 

rel. Min. NANCY ANDRIGHI, j. 02.12.04). Posto isso, JULGO PROCEDENTE 

o Pedido de Retificação de Registro Civil para determinar a retificação do 

assento de nascimento e casamento da requerente no 3º Serviço de 

Registro Civil, da comarca de Cuiabá, matrícula n. 0637500155 2005 2 

00112 123 0031833 71, para que dele conste o nome da requerente como 

Jusy Lucia de Souza Morais, mantendo inalterados os demais dados. Sem 

custas, haja vista a gratuidade da justiça deferida. Sem honorários 

advocatícios, uma vez que se trata de procedimento de jurisdição 

voluntária. Publique-se. Intimem-se. Expeça-se mandado. Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos, procedendo-se as devidas baixas e 

anotações. Cuiabá, 30 de julho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

11ª Vara Civel

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 975170 Nr: 11681-36.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ LEITE DO BELÉM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAMARCA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARDEMIRO SANTANA FERREIRA - 

OAB:897

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO AMÉRICO 

ORTIGARA - OAB:9.552/MT

 Vistos, etc.

Considerando que as partes desistiram da produção de prova pericial, 

conforme fls. 144/145 e 151, dou por encerrada a instrução processual.

Defiro o pedido de fls. 151 e determino a expedição de alvará para 

liberação dos valores depositados judicialmente, conforme comprovante 

de fls. 147, devendo o valor de R$ 4.490,00 (quatro mil quatrocentos e 

noventa reais) ser levantado por Reinaldo Américo Ortigara (CPF nº 

717.564.341-15, Banco Itaú, Agência 9676, Conta Corrente nº 20.241-0).

 Intimem-se as partes para apresentarem os memoriais, no prazo 

sucessivo de 15 (quinze) dias.

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.: 964718 Nr: 6823-59.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA NUNES DA SILVA VERONESE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMAT - CENTRAIS ELETRICAS 

MATOGROSSENSE S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:6486-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Murillo Espínola de 

Oliveira Lima - OAB/MT 3.127 - OAB:

 Vistos, etc.

Recebo o cumprimento de sentença de fls. 228/232 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. 233/235), 

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).
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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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1065366 Nr: 53350-69.2015.811.0041

 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: JOAO PAULO ALVES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANUELA KRUEGER - 

OAB:17.902/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:5871

 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.

 Luiz Carlos Gomes - Estagiário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 999692 Nr: 23319-66.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JENNIFER NEVES DE PAULA, EMI-KA EMPREEDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA BERTANI, MAURO AUGUSTO 

LAURINDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA RUTE PAES DE BARROS 

MULLER - OAB:14.127/OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: camila caram laurindo - 

OAB:, fernando roberto laurindo - OAB:

 Certidão

Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, com a finalidade de proceder à intimação do Advogado da Parte 

Requerida para, em cinco dias, manifestar sobre o pedido de cumprimento 

de sentença protocolado nos autos.

 Márcia G. Marinho - Estagiaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 992127 Nr: 19495-02.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON MARTINS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONE ALICE DE OLIVEIRA 

BATISTA - OAB:18.103-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fls. 85/88 e determino a expedição de mandado de 

penhora e avaliação de bens, no endereço do executado, de tantos bens 

quanto bastem para a satisfação do valor.

Após, 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.: 968178 Nr: 8348-76.2015.811.0041

 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: HOTEL KARREIROS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIBERTY SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA DO PRADO AMARAL - 

OAB:21693/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDGARD PEREIRA VENERANDA 

- OAB:17761-A

 Em cumprimento a decisãode fls. 186/190, impulsiono os autos com a 

finalidade de proceder a intimação da parte autora para que no prazo de 

15 dias proceda a atualização do seu endereço.

Márcia G. Marinho - Estagiária.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 964537 Nr: 6746-50.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDINEY CLAUDIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANE RODRIGUES BARROS - 

OAB:13028/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT movida por Waldiney Claudio da 

Silva em face de Seguradora Líder dos Consórcios de Seguro S/A, para 

condenar a requerida:a) ao pagamento do valor de R$ 3.375,00 (três mil e 

trezentos e setenta e cinco reais) conforme tabela de percentuais, para o 

caso de invalidez permanente em estruturas craniofacial, corrigido 

monetariamente data do sinistro (18/06/2011) 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.: 1073822 Nr: 57031-47.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALISON FERREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação De 

Cobrança Do Seguro Obrigatório DPVAT movida por Walison Ferreira de 

Oliveira em face de Porto Seguros Cia de Seguros Gerais para condenar a 

requerida:a) ao pagamento do valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos 

e vinte e cinco reais) conforme tabela de percentuais, para o caso de 

invalidez permanente parcial da mão direita, corrigido monetariamente data 

do sinistro (21/06/2015) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% 

(um por cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo 

Civil.Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse 

na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará.Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais.Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 983298 Nr: 15523-24.2015.811.0041

 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: WESLEY ALMEIDA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL KRUEGER - 

OAB:12.058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.814-A/MT

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Wesley Almeida 

dos Santos em face de Porto Seguros Cia de Seguros Gerais, para 

condenar a requerida:a) ao pagamento do valor de R$ 2.531,25 (dois mil e 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos) conforme tabela 

de percentuais, para o caso de invalidez permanente parcial do ombro 

direito, corrigido monetariamente data do sinistro (08/02/2015) até a data 

do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do 

INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da 

citação; b) ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil.Transitado em 

julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na execução da 

sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo pagamento 

voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, expeça-se o 

competente alvará.Nada requerido arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais.Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1088052 Nr: 5227-06.2016.811.0041

 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: MARIO CESAR DOS SANTOS 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: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT 8506-A

 Vistos, etc.

Considerando a manifestação da parte requerida às fls. 156/159 intime-se 

o perito Dr. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, com consultório na Rua 24 

de Outubro, n. 827, Bairro Popular, Galeria Vinte e Quatro de Outubro, sala 

08, Cep.: 78045-470 Telefone: 2127 8022 / 9631 9747, Cuiabá/MT, e e-mail 

robertoazevedo1958@gmail.com, para que no prazo de 10 (dez) dias, 

complemente o laudo apresentado a este juízo, esclarecendo conforme 

requerido.

 Após, intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestarem-se requerendo o que entender de direito.

 Decorrido o prazo certifique-se e voltem-me conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1093274 Nr: 7616-61.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDADSC, ELIZÂNGELA ARRUDA DE QUEIROZ

 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:5.736/O/MT

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Raul de Arruda de 

Souza, em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, para condenar a 

requerida:a) ao pagamento do valor de R$ 2.531,25 (dois mil e quinhentos 

e trinta e um reais e vinte e cinco centavos) conforme tabela de 

percentuais, para o caso de invalidez permanente parcial do tornozelo 

esquerdo, corrigido monetariamente data do sinistro (16/06/2015) até a 

data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice 

do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da 

citação; b) ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil.Transitado em 

julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na execução da 

sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo pagamento 

voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, expeça-se o 

competente alvará.Nada requerido arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais.Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1007762 Nr: 26688-68.2015.811.0041

 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: GABRIELLE PARO LOPES NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPO ECONOMICO BLACK CONTAINER 

BLUMENAU LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURÍCIO AUDE - 

OAB:4.667-O/MT, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7.042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Recebo o cumprimento de sentença de fls. 423/426 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. 427/432), 

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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 985430 Nr: 16504-53.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARACANGALHA PASTELARIA LTDA - ME, VICENTE 

JOSE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAUL BANDEIRA MIRANDA, IVONE NUNES 

MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO PERON - OAB:3060/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AFONSO WINTER JUNIOR - 

OAB:7099, JOÃO PAULO CARVALHO FEITOSA - OAB:10236

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos, com a 

finalidade de proceder à intimação do advogado da parte requerente para 

juntar guia de pagamento para cumprimento do mandado, eis que apenas o 

comprovante de pagamento foi protocolizado, impossibilitando o 

encaminhamento do mesmo para central de mandados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1043287 Nr: 43150-03.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAXSUELI DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOTUFO ENGENHARIA E CONTRUÇÕES LTDA, 

ÉDIO LOTUFO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO DA SILVA ALVES - 

OAB:11167/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MEIRE CORREA DE SANTANA 

DA COSTA MARQUES - OAB:9995

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1004961 Nr: 25498-70.2015.811.0041

 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: NAGILA APARECIDA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT 8506-A

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Nagila Aparecida 

Barbosa em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, para condenar 

a requerida:a) ao pagamento do valor de R$ 1.687,50 (um mil e seiscentos 

e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) conforme tabela de 

percentuais, para o caso de invalidez permanente parcial do tornozelo 

esquerdo, corrigido monetariamente data do sinistro (08/03/2015) até a 

data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice 

do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da 

citação; 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.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 Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1078132 Nr: 312-11.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADALBERTO ALVES BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DO C. COSTA 

MARQUES - OAB:18047

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Vistos, etc.

Intime-se a parte requerida nos termos do § 6º do art. 485 do CPC.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 982463 Nr: 15203-71.2015.811.0041

 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: ALFONSO SÉRGIO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILEIA DE OLIVEIRA 

ALVARENGA - OAB:11.927/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do 

Seguro Obrigatório - DPVAT movida por Alfonso Sérgio de Oliveira em 

face de Seguradora Líder Consórcios do Seguro DPVAT S/A., com fulcro 

no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, uma vez que o autor já 

recebeu administrativamente o valor R$ 2.531,25 (dois mil e quinhentos e 

trinta e um reais e vinte e cinco centavos).Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo 

em 20% (vinte por cento) do valor da causa, cuja execução ficará 

suspensa, se dentro de cinco anos, a contar desta decisão o autor não 

puder satisfazer tal pagamento, a obrigação ficará prescrita, nos termos 

do art. 12 da Lei 1.060/50. Transitado em julgado, 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.: 965603 Nr: 7225-43.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAYCON DIAS NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT movida por Maycon Dias 

Nascimento em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais para 

condenar a requerida:a) ao pagamento do valor de R$ 5.906,25 (cinco mil 

e novecentos e seis mil reais e vinte e cinco centavos) conforme tabela de 

percentuais, para o caso de invalidez permanente em ombro direito e pé 

direito, corrigido monetariamente data do sinistro (24/01/2015) até a data 

do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do 

INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da 

citação; b) ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil.Transitado em 

julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na execução da 

sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo pagamento 

voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, expeça-se o 

competente alvará.Nada requerido arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais.Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 992418 Nr: 19609-38.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIGOLIN MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARAJÁS CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARLINDO DO CARMO - 

OAB:3.722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO EULLER BARROS 

ROCHA - OAB:12140

 Vistos, etc.

Recebo o cumprimento de sentença de fls. 100/101 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. 102), acrescido de 
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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.: 967118 Nr: 7862-91.2015.811.0041

 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: ALMIR DA SILVA

 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

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação 

Sumária de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT movida por Almir da 

Silva em face de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A 

para condenar a requerida:a) ao pagamento do valor de R$ 3.375,00 (três 

mil e trezentos e setenta e cinco reais) conforme tabela de percentuais, 

para o caso de invalidez permanente média no pé esquerdo, corrigido 

monetariamente data do sinistro (14/08/2014) 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1000265 Nr: 23590-75.2015.811.0041

 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: AILTON DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos, etc.

Considerando o contido às fls. 239 DETERMINO que se expeça carta 

precatória para Jauru/MT, para que seja intimada a parte autora 

pessoalmente, para manifestar seu interesse no prosseguimento do feito 

no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do feito, com fundamento no 

art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Após o cumprimento, voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1126068 Nr: 21351-64.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALOMÃO DA SILVA VARÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:OAB/MT 9.333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT movida por Salomão da Silva 

Varão em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais para condenar a 

requerida:a) ao pagamento do valor de R$ 1.350,00 (um mil e trezentos e 

cinquenta reais) conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez 

permanente residual em estrutura torácica, corrigido monetariamente data 

do sinistro (08/12/2015) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% 

(um por cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 82 § 2º c/c artigo 85 

§2ºdo 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.: 1000256 Nr: 23582-98.2015.811.0041

 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: JOSE MANOEL PARABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT movida por José Manoel Parabá 

em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais para condenar a 

requerida:a) ao pagamento do valor de R$ 6.750,00 (seis mil e setecentos 

e cinquenta reais) conforme tabela de percentuais, para o caso de 

invalidez permanente em estrutura crânio facial, corrigido monetariamente 

data do sinistro (23/12/2012) 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1047135 Nr: 44955-88.2015.811.0041

 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: CANIZIO COSTA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, com a finalidade de proceder à intimação do advogado da parte 
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requerente para se manifestar sobre petição de fls. 149/152, 

protocolizada pela parte requerida referente ao cumprimento de sentença.

Luiz Carlos Gomes - Estagiário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1103478 Nr: 11921-88.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ CAMPOS FONTES

 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

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT movida por André Luiz Campos 

Fontes em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, para condenar a 

requerida:a) ao pagamento do R$ 2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e 

um reais e vinte e cinco centavos) conforme tabela de percentuais, para o 

caso de invalidez permanente parcial do joelho direito, corrigido 

monetariamente data do sinistro (19/04/2015) até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do 

Código de Processo Civil.Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará.Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais.Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1151902 Nr: 32521-33.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO NAIVA MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY 

- OAB:6.945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 Vistos, etc.

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se a respeito da petição de desistência, fls. 106 requerendo o 

que entender de direito, sob pena de anuência ou concordância tácita.

 Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1137151 Nr: 26147-98.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB/MT 8.184-A - OAB:

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT movida por Maria Aparecida 

Rodrigues em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais para condenar 

a requerida:a) ao pagamento do valor de R$ 1.687,50 (um mil e seiscentos 

e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) conforme tabela de 

percentuais, para o caso de invalidez permanente leve no pé direito, 

corrigido monetariamente data do sinistro (20/05/2016) 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.: 1169987 Nr: 40174-86.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSILEI DE OLIVEIRA ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SILVA FERREIRA - 

OAB:20957/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: lucimar cristina gimenez - 

OAB:

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação 

Sumária da Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT movida por Rosilei 

de Oliveira Andrade em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais para 

condenar a requerida:a) ao pagamento do valor de R$ 5.062,50 (cinco mil 

e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) conforme tabela de 

percentuais, para o caso de invalidez permanente intensa no pé direito, 

corrigido monetariamente data do sinistro (15/06/2016) 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.: 1094158 Nr: 8009-83.2016.811.0041

 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: JEFERSON APARECIDO CORREIA DA COSTA FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB/MT 8.184-A - OAB:

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT movida por Jeferson Aparecido 

Correia da Costa Faria em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais 

para condenar a requerida:a) ao pagamento do valor de R$ 1.687,50 (um 

mil e seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) conforme 

tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente parcial do 

ombro direito, corrigido monetariamente data do sinistro (23/11/2015) até a 

data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice 

do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da 

citação;b) ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil.Transitado em 

julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na execução da 

sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo pagamento 
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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.: 1071229 Nr: 55922-95.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO CULTURATO FERREIRA, CAROLINA 

FARIA DE VALENÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MB ENGENHARIA S. A, BROOKFIELD CENTRO 

OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., URBANA OPERAÇÕES 

IMBOLIÁRIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dr. Fabiano Alves Zanardo - 

OAB/MT 12.770 - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16.846-A/MT, RICARDO GOMES DE ALMEIDA - 

OAB:5.985/MT

 Vistos, etc.

Indefiro o pedido de fls. 623/624, uma vez que inexistem notícias acerca 

do julgamento do tema afetado perante o STJ.

Mantenho a conclusão e com a notícia do julgamento, intimem-se as partes 

para requererem o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias e, após, 

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.: 1007019 Nr: 26352-64.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELMA MARA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MALU VEÍCULOS - ME, JOAQUIM DA COSTA 

LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ FARIA - 

OAB:10.917-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Gezuino Catarino da Cruz 

- OAB/MT 10.620 - OAB:, Dr. Rodrigo Batista da Silva - OAB/MT 7.697 

- OAB:

 Em cumprimento a r. decisão retro, intimo a parte autora para manifestar 

seu interesse no prosseguimento do feito.

 Luiz Carlos Gomes - Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1004393 Nr: 25278-72.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNELSON NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO MENDES TAQUES - 

OAB:15.025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT 8506-A

 Vistos, etc.

Considerando o contido às fls. 181, DETERMINO que seja intimada a parte 

autora pessoalmente, para manifestar seu interesse no prosseguimento 

do feito no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do feito, com 

fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Após o cumprimento, voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1053174 Nr: 47997-48.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERIVALDO FLORENCIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Erivaldo Florencio 

da Silva, em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, para condenar 

a requerida:a) ao pagamento do valor de R$ 2.531,25 (dois mil e 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos) conforme tabela 

de percentuais, para o caso de invalidez permanente parcial do tornozelo 

esquerdo, corrigido monetariamente data do sinistro (02/08/2015) até a 

data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice 

do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da 

citação; b) ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil.Transitado em 

julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na execução da 

sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo pagamento 

voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, expeça-se o 

competente alvará.Nada requerido arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais.Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1107930 Nr: 13826-31.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ROGÉRIO CAVALCANTE DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO JASON CORREA, CENTRAIS 

ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - GRUPO ENERGISA, 

TRANSPORTADORA GIACCHERO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR LOPES DA SILVA - 

OAB:15.348/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO MARIOSA MARTINS 

- OAB:72269/MG

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o patrono da requerente 

para, no prazo legal, requerer o que intender de direito, uma vez que a 

contestação é intempestiva.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1222305 Nr: 12274-94.2017.811.0041

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRESON DE OLIVEIRA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX PEREIRA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE 

MELLO - OAB:8.798-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando a petição de fls. 170/172 desconstituo o perito nomeado às 

fls. 167 e NOMEIO a empresa REAL BRASIL CONSULTORIA E PERÍCIAS 

LTDA., localizada na Av. Historiador Rubens de Mendonça, 1856, sala 

408, 4º Andar, Ed. Office Tower, Bosque da Saúde, Cuiabá - MT, 

78.050-000, telefone (65) 3052-7636, para realizar a perícia técnica 

necessária, o qual deverá cumprir o encargo independente de termo de 

compromisso (artigo 466 do CPC).

No mais, cumpra-se conforme determinado na decisão de fls. 167.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 996790 Nr: 22079-42.2015.811.0041
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONATAN DAVID DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.814-A/MT

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação 

Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT movida por Jonatan 

David do Nascimento em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais 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 superior 

esquerdo, corrigido monetariamente data do sinistro (19/12/2014) 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.: 1173438 Nr: 41484-30.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDVALDO RODRIGUES ARANTES

 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: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação 

Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT movida por Edvaldo 

Rodrigues Arantes em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais 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 superior 

esquerdo, corrigido monetariamente data do sinistro (26/10/2016) 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.: 999538 Nr: 23247-79.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAPOLEAO ALEXANDRE DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:OAB/MT 9.079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação 

Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT movida por 

Napoleão Alexandre de Matos 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 superior direito, 

corrigido monetariamente data do sinistro (04/11/2009) 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.: 1103462 Nr: 11907-07.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEIDIANE VIEIRA DOS SANTOS

 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: Dr. Fernando Cesar 

Zandonadi - OAB/MT 5736 - OAB:

 Vistos, etc.

Considerando a manifestação da parte requerida às fls. 80/82 intime-se o 

perito Dr. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, com consultório na Rua 24 de 

Outubro, n. 827, Bairro Popular, Galeria Vinte e Quatro de Outubro, sala 

08, Cep.: 78045-470 Telefone: 2127 8022 / 9631 9747, Cuiabá/MT, e e-mail 

robertoazevedo1958@gmail.com, para que no prazo de 10 (dez) dias, 

complemente o laudo apresentado a este juízo, esclarecendo conforme 

requerido.

 Após, intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestarem-se 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.: 999519 Nr: 23230-43.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELI SAYUMI IIYAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:OAB/MT 9.079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 Vistos, etc.

Intime-se o requerente bem como do seu patrono para que regularize a 

situação processual nos presentes autos no prazo de 15 (quinze)dias, 

juntando a procuração original.

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

façam-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1169954 Nr: 40152-28.2016.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LARC, JOSE PAULO DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SILVA FERREIRA - 

OAB:20957/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Lucas Adryel Rodrigues Cunha representado por seu genitor José 

Paulo da Cunha em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais.

Compulsado detidamente os presentes autos constatei a ausência de 

assinatura na peça de fls. 130, assim, intime-se a parte requerida para, no 

prazo de 05(cinco) dias, sanar o vício da ausência de assinatura.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1073780 Nr: 57001-12.2015.811.0041

 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: LGSS, MEIRIANE CARLA SANTIAGO SANT'ANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 Vistos, etc.

Intime-se o requerente bem como do seu patrono para que regularize a 

situação processual nos presentes autos no prazo de 15 (quinze)dias, 

juntando a procuração original.

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

façam-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1151950 Nr: 32556-90.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WASHINGTON GONÇALVES LOPES, JOEL DE SOUZA 

VILELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANE PIRES DE SOUZA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH 

- OAB:8428/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na presente Ação de 

Ressarcimento C/C Indenização por Danos Morais, ajuizada por 

Washington Gonçalves Lopes e Joel de Souza Santos em face de Luciane 

Pires de Souza Santos para:a)Condenar o réu ao pagamento do valor de 

R$ 2.160,00 (dois mil, cento e sessenta reais), a título de danos materiais a 

ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, 

acrescido de juros de 1% ao mês a partir da data da apresentação do 

cheque. b)condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais 

no valor de R R$4.000,00 (quatro mil Reais), a ser corrigido 

monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, acrescido de 

juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 

54/STJ);c)condenar o réu, com a totalidade do pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor 

atualizado da causa. Transitado em julgado, não havendo o cumprimento 

voluntário da condenação, manifeste o autor o interesse na execução da 

sentença. Deixo de atender a ordem cronológica de processos conclusos, 

considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a 

necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1116292 Nr: 17149-44.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANIA BARBOSA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação 

Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT movida por Jania 

Barbosa de Oliveira em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais 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 superior 

direito corrigido monetariamente data do sinistro (20/02/2016) 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.: 995763 Nr: 21373-59.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOEMIA ONOFRIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Posto isto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO 

IMPROCEDENTE os pedidos formulados na Ação de Responsabilidade Civil 

ajuizada por Noemia Onofria dos Santos em face de Sky Brasil Serviços 

Ltda.Condeno a parte autora ao pagamento de custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 15% do valor da causa, cuja 

execução torno suspensa em razão da gratuidade concedida.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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1128675 Nr: 22481-89.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRIZ QUINTANA NOVAES - 

OAB:192051, RICARDO HASSON SAYEG - OAB:SP/108.332

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na presente Ação de Cobrança 

ajuizada por Mafre Seguros Gerais S/A em face de CEMAT - Centrais 

Elétricas Mato Grossensses e condeno a requerida ao pagamento de R$ 

50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a 

partir do ajuizamento da ação, acrescido de juros de 1% ao mês a partir 

do desembolso. Condeno, ainda, a requerida ao pagamento de 10% sobre 
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o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.Transitado em 

julgado, não havendo o cumprimento voluntário da condenação, manifeste 

a autora o interesse na execução da sentença.Deixo de atender a ordem 

cronológica de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 

2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da 

Meta estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 983307 Nr: 15530-16.2015.811.0041

 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: LEUDEWANY ARAUJO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL KRUEGER - 

OAB:12.058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT movida por Leudewany Araújo 

Ferreira em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais 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 superior 

direito, corrigido monetariamente data do sinistro (30/12/2015) até a data 

do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do 

INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da 

citação; b) ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil.Transitado em 

julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na execução da 

sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo pagamento 

voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, expeça-se o 

competente alvará.Nada requerido arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais.Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 983282 Nr: 15515-47.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONATHAN SOARES RIDIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL KRUEGER - 

OAB:12.058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr.ª Lucimar Cristina 

Gimenez Cano - OAB/MT 8.506-A - OAB:

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação 

Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT movida por 

Jonathan Soares Ridier em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais 

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 superior direito corrigido monetariamente data do sinistro 

(31/12/2014) 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.: 1083346 Nr: 3137-25.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMILIO OMILSON NASCIMENTO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr.ª Lucimar Cristina 

Gimenez Cano - OAB/MT 8.506 - OAB:

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Emilio Omilson 

Nascimento de Lima, em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, 

para condenar a requerida:a) ao pagamento do valor de R$ 2.531,25 (dois 

mil e quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos) conforme 

tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente parcial do 

tornozelo direito, corrigido monetariamente data do sinistro (11/04/2015) 

até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o 

índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir 

da citação; b) ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil.Transitado em 

julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na execução da 

sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo pagamento 

voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, expeça-se o 

competente alvará.Nada requerido arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais.Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1005010 Nr: 25535-97.2015.811.0041

 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: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO PEREIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO ARRUDA 

CUSTODIO - OAB:11.997/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos formulados na presente AÇÃO DE 

RESSARCIMENTO ajuizada por Porto Seguro Cia de Seguros Gerais em 

face de Rogério Pereira Silva. para:a)Condenar o réu ao pagamento do 

valor de R$ 1.699,00, a título de danos materiais a ser corrigido 

monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, acrescido de 

juros de 1% ao mês a partir do desembolso. b)condenar o réu ao 

pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 

(quinze mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data 

desta sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento 

danoso (Súmula 54/STJ);c)condenar o réu, com a totalidade do pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre 

o valor atualizado da causa. Transitado em julgado, não havendo o 

cumprimento voluntário da condenação, manifeste o autor o interesse na 

execução da sentença. Deixo de atender a ordem cronológica de 

processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1223453 Nr: 12646-43.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBENS ROJAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MM ASSESSORIA DE IMOVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURIVAL DIAS PEDROSO - 

OAB:13254/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3.520/MT

 Vistos, etc.
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 Considerando o documento de fls. 10, intime-se o requerente para trazer 

aos autos documento que comprove a existência da pessoa jurídica 

exequente, ora embargada.

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.: 1170876 Nr: 40569-78.2016.811.0041

 AÇÃO: Dissolução Parcial de Sociedade->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAMERSON DUARTE GONZAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTERATIVA MIX PRESTADORA DE SERVIÇOS, 

ANTONIO CARLOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE DOMINGUES DE GODOI 

NETO - OAB:160365 OAB/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Em que pese a manifestação de fls. 61, observa-se que o sócio do autor 

Antônio Carlos Silva não foi sequer citado, uma vez que não localizado no 

endereço indicado na inicial, não havendo que se falar em revelia de 

nenhuma das partes, visto que o prazo de defesa inicia-se a partir da 

juntada do AR positivo da Carta de Citação da ultima parte a ser 

encontrada.

Isto posto, intime-se o requerente para trazer aos autos o endereço 

atualizado do requerido Antônio Carlos Silva, ou pleitear o que entender de 

direito no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 992444 Nr: 19630-14.2015.811.0041

 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: LMDCM, NILCE CRISTINA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação 

Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT movida por Nilce 

Cristina da Costa em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais 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 superior 

esquerdo, corrigido monetariamente data do sinistro (04/04/2015) até a 

data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice 

do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da 

citação; b) ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil.Transitado em 

julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na execução da 

sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo pagamento 

voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, expeça-se o 

competente alvará.Nada requerido arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais.Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1003779 Nr: 25002-41.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO PARQUE RESIDENCIAL BEIRA RIO, 

GERALDO BRAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANILDA LOPES PINHEIRO MARQUES, JOSE 

MARQUES VALERIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dr.ª Larissa Aguida Vilela - 

OAB/MT 9.196 - OAB:, JULIANA DE SOUSA ANDRADE - OAB:16875

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PABLO PINHEIRO MARQUES - 

OAB:17874/O, SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - OAB:22.973

 Vistos, etc.

 Considerando o manifesto interesse da parte requerida em conciliar, uma 

vez que assume a divida, questionando tão somente a incidência de juros, 

designo audiência de conciliação para o dia 17/10/2018, às 16:45 horas, 

ocasião em que as partes deverão estar devidamente acompanhadas de 

seus advogados.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1012443 Nr: 28565-43.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOCINELE FERREIRA DA COSTA BRASQUI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÍNICA VETERINÁRIA DO POVO CUIABANO 

LTDA – ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INACIO DO NASCIMENTO DIAS - 

OAB:22533/MT, JANIMARA DA SILVA GOULART - OAB:22536/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO OSMAR PIZZATO - 

OAB:11.094

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais proposta 

por Jocilene Ferreira da Costa Brasqui em desfavor de Clinica Veterinária 

do Povo Cuiabano Ltda. – ME.

Os requeridos foram devidamente citados, não tendo apresentado 

contestação tempestivamente, conforme certidão de fls. 53, razão pela 

qual decreto a sua revelia.

Não obstante a revelia da parte requerida, que traz a presunção da 

veracidade dos fatos articulados, observa-se que os documentos 

encartados com a inicial não são provas suficientes da alegação do autor, 

mostrando-se como necessário a dilação probatória para que sejam 

esclarecidos os fatos narrados, em especial a falha na prestação de 

serviço dos requeridos e os danos morais e materiais alegados.

Considerando o que dispõe o art. 370 do CPC, DESIGNO a audiência de 

Instrução para o dia 13/02/2019 às 15:00 horas, para o depoimento 

pessoal da parte autora, além da oitiva de testemunhas, observando o 

limite de três testemunhas, independente de prévia apresentação de rol.

Nos termos do art. 455 do Código de Processo Civil, 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.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1020191 Nr: 32026-23.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANDRO SCHWARZ GODOY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A, ACE SEGURADORA 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA DE LOURDES S. ORIONE E 

BORGES - OAB:OAB/MT 4807-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BÁRBARA DE 

OLIVEIRA SODRÉ - OAB:OAB/MT 13.333, DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:24.214, EDUARDO GALDÃO DE ALBUQUERQUE - OAB:138.646, 

FAYROUZ MAHALA ARFOX - OAB:13.033/MT, LUCIDIO DE ARAUJO 

BASTOS - OAB:18836

 Vistos, etc.

Defiro a juntada dos documentos de fls. 211/214 e concedo os benefícios 

da justiça gratuita para a parte autora.

Dou por encerrada a instrução processual.

Considerando que a parte autora apresentou memoriais às fls.372/379, 

intime-se a parte requerida para apresentar os memoriais, no prazo de 15 
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(quinze) dias.

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.: 981787 Nr: 14918-78.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMGGF, VINÍCIUS LUIZ GAMA SANTOS FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESCOLA DE EDUCAÇÃO UNIVERSO KIDS 

LTDA – ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO CASTRO GARCIA - 

OAB:13460 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS SPADINI - 

OAB:9679

 Posto isto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos formulados na presente Ação de Indenização 

por Danos Morais e Estético, ajuizada por Luiz Miguel Guarim Gama 

Figueiredo, representado por seu genitor Vinícius Luiz Gama Santos 

Figueiredo em desfavor de Escola de Educação Universo Kids Ltda –ME. 

para:a)condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no 

valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a ser corrigido monetariamente 

pelo INPC a partir da data desta sentença, acrescido de juros de 1% ao 

mês a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ);b)condenar o réu, com a 

totalidade do pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa. 

Transitado em julgado, não havendo o cumprimento voluntário da 

condenação, manifeste o autor o interesse na execução da sentença. 

Deixo de atender a ordem cronológica de processos conclusos, 

considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a 

necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1079209 Nr: 1001-55.2016.811.0041

 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: TADSM, EDNEIVA DA SILVA CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO TV VIA EMBRATEL, EMPRESA 

BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A CONCESSIONARIA DE 

SERVIÇOS DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE BARBOSA - 

OAB:15056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS PALUDO 

FILHO - OAB:15034/MS

 Vistos, etc.

Recebo o cumprimento de sentença de fls. 79/80 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. 79-verso), 

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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 975092 Nr: 11655-38.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CATARINO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS 

CORREIOS E TELÉGRAFOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR ANTONIO DAMIN - 

OAB:8111

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pierre Tramontini - 

OAB:16231/DF

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 980793 Nr: 14465-83.2015.811.0041

 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: EVANETE MARIA CORREA PINTO

 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

 Posto isto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a Ação Revisional de Débito C/C Tutela 

Antecipada C/C Dano Moral ajuizada por Evanete Maria Correa Pinto em 

face de CAB Cuiabá – Concessionária de Serviços Públicos de Água e 

Esgoto, a fim de:a) declarar canceladas as faturas de julho e agosto de 

2013.b)Confirmar o refaturamento das contas pela requerida, para que as 

faturas de julho e agosto de 2013, passem a constar para o faturamento 

mímimo.c)condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos 

morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a ser corrigido 

monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença e acrescido de 

juros de 1% ao mês a partir da data do evento danoso (Súmula 54/STJ). 

d)condenar, ainda, a requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 12% sobre o 

valor da condenação, nos termos do artigo 85 do CPC.e)Torno definitiva a 

decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela 

(fls.30/31).Transitado em julgado, não havendo o cumprimento voluntário 

da condenação, manifeste a autora o interesse na execução da 

sentença.Deixo de atender a ordem cronológica de processos conclusos, 

considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a 

necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1044817 Nr: 43838-62.2015.811.0041

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÁUDIO MÁRCIO CORREA CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A, CONSIGNUM - 

PROGRAMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MARGEM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TANIA MARA STEINKE - 

OAB:17.840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOA SANTOS. - OAB:13.431-B/MT, RENAN DE SOUZA CAMPOS - 

OAB:14.455-B, ROSANA DE BARROS BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO - 

OAB:4.531

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se a 

respeito da certidão de fls. 236, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 992311 Nr: 19592-02.2015.811.0041
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MERES MARIA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA AMALIA ALVES - OAB: 

9534, LUIS EDUARDO DE CASTRO NASSIF - OAB:11.866/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A

 Com estes fundamentos, e com fulcro no art. 487, inciso I do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente 

Reclamação ajuizada por Meres Maria de Lima em face de CEMAT - 

Centrais Elétricas Matogrossense S/A a fim de:a)Tornar nula a fatura da 

unidade consumidora 2700344 referente aos meses de novembro e 

dezembro/2011, janeiro/2012 e fevereiro/2012 e março de 

2015.b)Determinar a cobrança do valor correspondente à media de 

consumo, que corresponde a media de consumo dos seis meses 

anteriores ao mês em debate;c)Condenar o réu ao pagamento de 

indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a 

ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, 

acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 

54/STJ);d)Condenar o requerido ao pagamento de custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do 

art. 85, § 8º do CPC.Transitado em julgado, não havendo o cumprimento 

voluntário da condenação, manifeste o autor o interesse na execução da 

sentença.Deixo de atender a ordem cronológica de processos conclusos, 

considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a 

necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 974435 Nr: 11354-91.2015.811.0041

 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: JOSE CARLOS BERNARDINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALE ARFUX JUNIOR - OAB:6.843, 

BRUNA FRANCE GOMES SIMÕES - OAB:22.414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Recebo o cumprimento de sentença de fls. 101 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. 101), 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.: 981831 Nr: 14946-46.2015.811.0041

 AÇÃO: Renovatória de Locação->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONATHAS FERREIRA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUZA APARECIDA PAULINO DE ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO JORGE SANTOS 

OJEDA - OAB:8419/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELINA HELENA DE 

AQUINO COSTA - OAB:21590/O, NÚBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA 

- OAB:6.247OABMT

 Vistos, etc.

Recebo o cumprimento de sentença de fls. 111/114 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. 116/120), 

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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 967956 Nr: 8270-82.2015.811.0041

 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: SONIA LUIZA DE PAULO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA. - OAB:8.184-A

 Vistos, etc.

Analisando detidamente os presentes autos, verifico a existência de duas 

impugnações às fls. 153/156 e outra às fls. 157/163.

Assim, determino que intime a parte autora, para que no prazo de 05 

(cinco) dias, esclareça qual impugnação correta deverá ficar encartada 

aos autos.

Outrossim, com a informação juntada aos autos, determino que a Sra. 

Gestora proceda o desentranhamento da impugnação, devolvendo ao seu 

subscritor.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1111872 Nr: 15432-94.2016.811.0041

 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: TIAGO PARREIRAS DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA CN - EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA, JOSE CARLOS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉSAR HENRIQUE DE ALMEIDA 

SAMPAIO - OAB:20712/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CONSTRUTORA CN - EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA, CNPJ: 13338284000172. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Trata-se de Ação de Rescisão Contratual c/c 

Devolução de Valores Pagos c/c Indenização por Danos Materiais e 

Morais e Pedido de Tutela Provisória de Urgência Antecipada em Caráter 

Antecedente em face de Construtora CN – Empreendimentos Imobiliários 
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Ltda e José Carlos dos Santos. Aduz a autora que firmou contrato 

particular de empreitada global com a Requerida com o fim de construir, 

instalar, fornecer os materiais para construção mão de obra e respectivos 

encargos. Alega, ainda, que a Requerida não cumpriu com o avençado. 

Requer a procedência dos pedidos.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Considerando as tentativas infrutíferas de 

localização da parte requerida, defiro o pedido e determino a citação por 

edital, no prazo de 20 (vinte) dias, mediante as observâncias e 

advertências legais.Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e voltem-me conclusos.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Danilo Gusmão Pinheiro 

Duarte, digitei.

Cuiabá, 27 de junho de 2018

Amanda Andrade de Toledo Perri Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1114880 Nr: 16626-32.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO ANTONIO RIBEIRO DE BARROS

 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

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, com a finalidade de proceder à intimação das partes para em 15 

dias, se manifestarem sobre a determinação de fls. 149.

Luiz Carlos Gomes - Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 960304 Nr: 4957-16.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCIRENE CAMARGO DA SILVA, MARIA APARECIDA 

FERREIRA DA SILVA, ODANIA BALDUINO DE OLIVEIRA, ELVECIA NEVES 

DA ROCHA, MARIA ESTER FERREIRA DIAS SALES, ELIZANGELA DA 

SILVA MOTA, ELIANE MARQUES DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIC - UNIVERSIDADE DE CUIABÁ GRUPO IUNI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIBIA MARIA ANGELINI DE 

ANDRADE PESSOA - OAB:18.053, MARCOS GATTASS - 

OAB:12.264/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA MICHIKO 

TEISCHMANN - OAB:16.962/MT

 Certidão

Certifico que houve interposição do recurso de apelação pelo requerido, 

ora apelante, ato contínuo, procedo às intimações dos apelados, para, 

querendo, apresentem as contrarrazões ao referido recurso.

 Cuiabá - MT, 31 de julho de 2018.

Patricia de Oliveira Nunes - Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 998499 Nr: 22797-39.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GABRIELLA ACCARDI IGLESIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A, 

SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - CUIABÁ II - SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS 

- OAB:OAB/MT 15.383

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. José Walter Ferreira 

Júnior - OAB/MT 18.002 - OAB:

 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, 31 de julho de 2018.

Patrícia de Oliveira Nunes - Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 958207 Nr: 4059-03.2015.811.0041

 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: MITO JOSE NICOLINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEDER RIBEIRO DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JADER EVARISTO TONELLI 

PEIXER - OAB:8586/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS VINICIUS DA SILVA 

SOUZA - OAB:14825

 Diante de devolução da carta precatória cumprida com êxito, e 

determinação de fls 108, impulsiono os autos com a finalidade de intimar 

as partes para no prazo legal, manifestarem-se requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1004679 Nr: 25402-55.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CRISTINA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INVESTPREV SEGUROS E PREVIDENCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME F. BRITO - 

OAB:OAB/MS 9982, HENRIQUE LIMA - OAB:9979-MS, PAULO DE 

TARSO PEGOLO - OAB:OAB/MS 10.789

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RODRIGUES CHAVES - 

OAB:55.925 RS

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar sobre a proposta de honorarios 

periciais apresentada pelo perito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 995532 Nr: 21218-56.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAUDICÉIA ROCHA AMÊNDOLA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO CUIABÁ DE ENSINO E CULTURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON VANDERLEI GEISS - 

OAB:16.818/MT, STEFANIE ROSA GOMES - OAB:12189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:4.032/MT

 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, 31 de julho de 2018.

Patricia de Oliveira Nunes - Tecnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1129339 Nr: 22733-92.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLA ANDRESSA CRISTOFOLINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO SATÉLITE NORTE LTDA, ABADIO 

PEREIRA CARDOSO NETO, MARIA CLARA DE MORAIS CARDOSO 

FUJIOKA, NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSEMEIRE DADONA - 

OAB:OAB/MT 17.863

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO INÁCIO 

MORAIS - OAB:26951, MARIA EMÍLIA GONÇALVES DE RUEDA - 

OAB:23748/PE
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 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

procedo a republicação da certidão de fls.558, uma vez que a certidão 

não foi publicada :

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, nos 

termos da determinação judicial, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar o advogado da requerente para, em quinze dias, impugnar a 

contestação apresentada tempestivamente aos autos pela denunciada a 

lide .

Taynná Fernanda Silva Nolasco - Estagiária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 973940 Nr: 11200-73.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DERMEVAL FERREIRA GOMES, JOSIANI DE SOUZA 

GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS 

LTDA, FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO PROENÇA - OAB:15.440, 

BRUNO PROENÇA - OAB:15.440 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:17298-A/MT, SELMA FERNANDES DA CUNHA - OAB:15.600/MT

 Vistos, etc.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a proposta de 

honorários efetuada pelo perito nomeado judicialmente encontra-se de 

acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, razão 

pela qual homologo o valor apresentado às fls. 231/235.

Cumpra-se integralmente a decisão de fls. 186.

Considerando a manifestação da parte autora às fls. 237 e a ausência de 

tempo hábil para a realização da perícia, redesigno a audiência de 

instrução para o dia 13/02/2018, às 16:00 horas.

Intimem-se as partes.

Aguarde-se a realização da perícia e da audiência designada.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1003969 Nr: 25108-03.2015.811.0041

 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: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO EMPIRE CENTER, ALTAMIR 

FERREIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMOR JOSÉ ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MEYRE GORETT ALVES DA 

SILVA - OAB:6942-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que as partes manifstram-se acerca da proposta de honorarios 

periciais.

Márcia G.– Marinho Estagiária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1099167 Nr: 10293-64.2016.811.0041

 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 LUIS MARTINS DASSOW

 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 CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

procedo a republicação da certidão de fls.145, uma vez que a certidão 

não foi publicada para as partes, ato continuo encaminho a republicação:

Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, em cumprimento à 

sentença de fls.131/134, impulsiono estes autos, com a finalidade de 

proceder à intimação da parte requerida para fornecer os dados 

bancários para expedição o alvará.

Luiz Carlos Gomes - Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1152341 Nr: 32708-41.2016.811.0041

 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: TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE 

ALMEIDA SANTOS - OAB:OAB/SP 273843

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Murillo Espínola de 

Oliveira Lima - OAB/MT 3.127 - OAB:

 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, 31 de julho de 2018.

Patricia de Oliveira Nunes - Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1079821 Nr: 1407-76.2016.811.0041

 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: PERFILADOS MULTIAÇO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 

E. P. P., ROBERTO ALENCAR ROMERO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANEPAVI SANEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO 

EIRELI EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado da 

requerente para, em quinze dias, impugnar a contestação apresentada 

aos autos pela requerida.

1ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1002242-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIANO CORREA DE MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Pieper Espinola OAB - RO0002540A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Certifico e dou fé que a Contestação foi apresentada 

tempestivamente. Procedo intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

Impugnar a Contestação. Cuiabá-MT, 30 de julho de 2018 Deivison 

Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da 

CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1002263-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIANO CORREA DE MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Pieper Espinola OAB - RO0002540A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ORIGINAL S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO LALONI TRINDADE OAB - SP0086908A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Certifico e dou fé que a Contestação foi apresentada 

tempestivamente. Procedo intimação da parte Autora para, no prazo legal, 
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Impugnar a Contestação. Cuiabá-MT, 30 de julho de 2018 Deivison 

Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da 

CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013870-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

QUALIFICARE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

IREVALDO GUTIERRES GIMENEZ (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Certifico que a parte autora devidamente intimada de decisão, 

indexou a petição (ID 10886102) versando a cerca de comprovante de 

pagamento e guia, todavia não há nenhum documento anexado. Sendo 

assim, nos termos da Portaria n. 01/17/GAB que dispõe: “(...) 2 – não 

recolhida a diligência e, caracterizado o abandono da ação, deverá o 

senhor Gestor, intimar o autor para cumprir no prazo de 05 dias, sob pena 

de extinção, via DJE e AR, sob pena de extinção. 3 – o mesmo 

procedimento do item 2, deverá ser adotado em todos os processos, cuja 

parte, não atendeu a determinação judicial, visando dar maior celeridade 

aos cadernos processuais(...)”, procedo o impulsionamento do feito para 

expedição de carta de intimação do autor, com a finalidade de dar o 

regular prosseguimento ao processo. Ato contínuo, intimo a parte autora 

para no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da referida Portaria 

01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito COMPROVANDO O 

PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO 

OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 07/2017 – CGJ, que 

implantou o projeto piloto de controle dos depósitos judiciais das diligências 

dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A 

guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será acrescido 

importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de 

uma única guia para realização de diversas diligências, ainda que em 

zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao mesmo 

processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte 

deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em 

campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O Sistema de 

Arrecadação Bancária identificará a compensação do pagamento da guia 

em até 48 (quarenta e oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue 

ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para pagamento de 

diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou 

ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio 

www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico 

arrecadação@tjmt.jus.br. Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena 

de extinção nos termos do artigo 485, §1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 31 de 

julho de 2018 Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo 

artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021301-21.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO GABRIEL OLIVEIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1021301-21.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: KIRTON BANK S/A 

BANCO MULTIPLO EXECUTADO: ANTONIO GABRIEL OLIVEIRA DOS 

SANTOS Vistos... Cumpra-se com urgência o contido no ID 9929833, no 

que concerne a citação do executado. Cumpra-se. CUIABÁ, 31 de julho de 

2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018502-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA OAB - MT9948/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO CELESTINO SILVA DE JESUS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1018502-68.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: PEDRO CELESTINO 

SILVA DE JESUS Vistos etc... Em primeiro lugar, torno sem efeito a 

certidão de decurso de prazo de Id: 14222246, uma vez que o requerido 

não foi localizado para citação, como se vê na certidão de Id: 10971732. 

Desta feita, 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). Após, 

expeça-se mandado de citação, a ser cumprido nos endereços: Rua das 

Begonias, Nº 212 e BR 364, Km 10, Nº 3325 (obtido pelo Infojud – em 

anexo), ambos no Bairro São Francisco, nesta cidade. Após, concluso 

para deliberações, observando que a inércia dará azo a aplicação da 

multa do artigo 77 do CPC., uma vez que apreendido o bem. Cumpra-se. 

Cuiabá, 26 de julho de 2018. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1029065-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BMW FINANCEIRA S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON OAB - MT0011340S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM FELIPE SPADONI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAQUIM FELIPE SPADONI OAB - MT0006197A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1029065-24.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BMW FINANCEIRA 

S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. REQUERIDO: JOAQUIM 

FELIPE SPADONI Vistos etc... Tratam-se os autos de ação de busca e 

apreensão, cuja liminar foi deferida em 20 de fevereiro de 2018, porém, em 

22 de fevereiro de 2018 o requerido compareceu aos autos atuando em 

causa própria, pleiteando pela revogação da liminar, haja vista que seu 

pedido de tutela de urgência nos autos da ação declaratória c/c 

consignação em pagamento nº 1030822-53.2017.8.11.0041 em trâmite 

perante o Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário havia sido 

deferido. Desta feita, mister se faz averiguar a conexão, que se dá diante 

de a identidade de causa de pedir, já que discutidas em ambas a mesma 

relação jurídica, sendo de interesse público o trâmite em conjunto, com fito 

de evitar a prolação de decisões conflitantes. A referida ação declaratória 

foi distribuída em 02 de outubro de 2017, enquanto a presente ação foi 

distribuída em 19 de setembro de 2017. Desta feita, na forma do artigo 59, 

que determina, independente da Comarca em que distribuído o processo, 

que “O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo”, 

oficie-se ao Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário solicitando 

a remessa dos autos PJE n° 1030822-53.2017.8.11.0041 a este juízo para 

análise em conjunto. Cumpra-se. Cuiabá, 26 de julho de 2018. Paulo Sérgio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005837-20.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDEZIO FERREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1005837-20.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. EXECUTADO: EDEZIO FERREIRA DA SILVA Vistos etc... Em regular 

impulso oficial, procedo a pesquisa de endereço por meio do sistema 

Infojud, ocasião em que obtive êxito (extrato em anexo). Indefiro o pleito 

contido na petição de Id: 10990287, haja vista que, apesar do artigo 247 

do CPC não repetir claramente a regra da vedação da citação por correio 

nos processos de execução, ao ver deste Juízo Especializado a referida 

medida ainda é aplicável. Nesse sentido, vejamos a doutrina mais 

abalizada sobre o assunto: “(...) como diz o artigo 249 do Código de 

Processo Civil, a citação deve fazer-se por oficial de justiça nos casos 

previstos no Código. A seu turno, os arts. 829 e 830 tornam inequívoca a 

participação do oficial de justiça na citação realizada no processo de 

execução. Por isso, em que pese a não repetição do atual código da regra 

expressa do art. 222, d, do Código de 1973, continua a viger a exigência 

de que nos processos de execução a citação se dê por oficial de justiça, 

eventualmente substituída pela citação ficta, nos casos autorizados por 

lei.” (MARINONI, Luiz Guilherme. Novo Curso de Processo Civil: tutela dos 

direitos mediante procedimentos diferenciados, volume 3. São Paulo: 

Editora Revista do . p.88)”. No mais, considerando que o Oficial de Justiça 

constatou o imóvel encontrava-se fechado na diligência descrita na 

certidão de Id: 9456162, INTIMO o exequente para, em 15 dias promover 

ao depósito da diligência, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que 

implantou a Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de 

Justiça nas comarcas deste Estado, salientando que a guia para 

pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). Após, expeça-se mandado de citação e 

demais atos ao endereço da exordial, bem como ao endereço: Avenida 

Mario Palma, Quadra 02, Casa 19, Bairro Jardim Mariana, nesta cidade, 

salientando que o Oficial de Justiça deve lavrar certidão circunstanciada 

de seus atos, inclusive, informando-se com a vizinhança se o executado 

reside no endereço. EM CASO DE DILIGÊNCIA NEGATIVA, expeçam-se 

cartas precatórias de citação e demais atos, com prazo de 120 dias, a 

serem cumpridas nos endereços: - AV MARCO TULIO ISAAC, 9285, BL 1 

AP 701, BAIRRO LARANJEIRAS, CIDADE:BETIM/MG CEP:32676-265; - 

2-AV MARCO TULIO ISAAC, N°9285, BL 1 9285, BAIRRO LARANJEIRAS, 

CIDADE: BETIM/MG CEP: 32676-265, - R LOURIVAL ANDRADE, N° 887, 

BAIRRO INACIO BARBOSA, CIDADE: ARACAJU/SE CEP: 49040-320. 

Empós, intime-se o exequente 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, tudo sob pena de extinção por 

manifesto desinteresse. Em caso de silêncio, intime-se o exequente, via 

correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação. Cumpra-se. Cuiabá, 26 de julho de 2018. Paulo Sérgio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016189-71.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON OAB - MT0011340S (ADVOGADO)

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT0011877S (ADVOGADO)

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO OAB - MT0017300A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO RAMOS VARANDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1016189-71.2016.8.11.0041. REQUERENTE: ITAU UNIBANCO 

S/A REQUERIDO: ROGERIO RAMOS VARANDA Vistos etc... Em primeiro 

lugar, intimo o autor para, em 15 dias depositar o valor referente às 

diligências complementares efetuadas e descritas na certidão de Id: 

4304074. Em caso de silêncio, intime-se o Sr. Oficial de Justiça para 

adotar as medidas cabíveis para recebimento de seu crédito. No mais, em 

regular impulso oficial, procedo a pesquisa do atual endereço do requerido 

por meio do sistema Infojud, ocasião em que obtive êxito (extrato em 

anexo). Desta feita, 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). Após, expeça-se mandado de citação, a ser 

cumprido no endereço: Rua Novara, Nº 14, Bairro Jardim Itália, nesta 

cidade. Após, concluso para deliberações. Cumpra-se. Cuiabá, 26 de julho 

de 2018. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1014920-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA BRIZZOLLA FERREIRA DA SILVA OAB - MT22456/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL 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: 1014920-60.2017.8.11.0041. AUTOR: ALESSANDRO DOS 

SANTOS RÉU: BANCO DO BRASIL 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. Tratam-se os autos de Ação Cautelar Antecedente para 

Exibição de Documentos ajuizada por ALESSANDRO DOS SANTOS em 

face de BANCO DO BRASIL S/A, na qual requer o autor que sejam 

fornecidas informações em relação aos motivos ensejadores do bloqueio 

do cartão e da movimentação da conta bancária nº 51.595-7, conforme 

pleiteado no prévio requerimento administrativo de Id: 10433939. Da melhor 

análise dos autos, verifica-se que o autor pleiteia pelo fornecimento de 

informações por parte da instituição financeira, porém, considerando que 

o resultado útil da presente ação é a busca e apreensão em caso de não 

apresentação de documento comum entre as partes, tem-se que a via 

eleita, não se encontra adequada. Desta feita, intimo o autor para, no 

prazo de 15 dias adequar/emendar a inicial, sob pena de extinção nos 

termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. 

Cuiabá, 27 de julho de 2018. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1024126-35.2016.8.11.0041

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)

Parte(s) Polo Passivo:

GISLENE ALVES LOPES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1024126-35.2016.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: GISLENE ALVES LOPES 

Vistos etc... Em regular impulso oficial, procedo a pesquisa do atual 

endereço da requerida por meio do sistema Infojud, ocasião em que obtive 

êxito (extrato em anexo). Assim, por ora, defiro parcialmente o pleito de Id: 

9680751 no que tange a inserção de restrição sobre o veículo (extrato em 

anexo), observando o disposto no artigo 4º do DL 911/69: “Se o bem 

alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do 
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devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a 

conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva (...)”. 

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, a ser cumprido no endereço: Rua Treze, Nº 272, Quadra 04, 

Bairro Osmar Cabral, nesta cidade. Em caso de silêncio ou pedidos 

protelatórios, intime-se o autor, via correio com aviso de recebimento, para 

cumprir em 05 dias com a mesma admoestação. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de 

julho de 2018. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1015116-64.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO DA SILVA OAB - SP88492 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDILEY BATISTA FARIAS (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1015116-64.2016.8.11.0041. AUTOR: CAIXA CONSORCIOS 

S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS RÉU: EDILEY BATISTA FARIAS 

Vistos etc... Defiro o pleito de Id: 11096258, e procedo a pesquisa do atual 

endereço do requerido por meio dos sistemas Infoseg e Infojud, ocasião 

em que obtive êxito (extratos em anexo). Desta feita, 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 citação, a ser 

cumprido no endereço: Rua São Raimundo, Nº 12, Bairro Jardim Novo 

Horizonte, Várzea Grande/MT. Em caso de silêncio ou pedidos 

protelatórios, intime-se o autor, via correio com aviso de recebimento, para 

cumprir em 05 dias com a mesma admoestação. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de 

julho de 2018. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1014367-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO SERGIO AMORIM DIAS (RÉU)

 

INTIMAÇÃO Certifico que a parte autora devidamente intimada de decisão, 

indexou o anexo (ID 14116465) versando acerca de comprovante de 

pagamento e guia para o “Bairro Centro América”, todavia para zona 

diversa do endereço do réu constante na petição inicial “Bairro Jardim das 

Américas”. Sendo assim, nos termos da Portaria n. 01/17/GAB que dispõe: 

“(...) 2 – não recolhida a diligência e, caracterizado o abandono da ação, 

deverá o senhor Gestor, intimar o autor para cumprir no prazo de 05 dias, 

sob pena de extinção, via DJE e AR, sob pena de extinção. 3 – o mesmo 

procedimento do item 2, deverá ser adotado em todos os processos, cuja 

parte, não atendeu a determinação judicial, visando dar maior celeridade 

aos cadernos processuais(...)”, procedo o impulsionamento do feito para 

expedição de carta de intimação do autor, com a finalidade de dar o 

regular prosseguimento ao processo. Ato contínuo, intimo a parte autora 

para no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da referida Portaria 

01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito COMPROVANDO O 

PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO 

OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 07/2017 – CGJ, que 

implantou o projeto piloto de controle dos depósitos judiciais das diligências 

dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A 

guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será acrescido 

importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de 

uma única guia para realização de diversas diligências, ainda que em 

zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao mesmo 

processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte 

deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em 

campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O Sistema de 

Arrecadação Bancária identificará a compensação do pagamento da guia 

em até 48 (quarenta e oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue 

ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para pagamento de 

diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou 

ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio 

www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico 

arrecadação@tjmt.jus.br. Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena 

de extinção nos termos do artigo 485, §1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 31 de 

julho de 2018 Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo 

artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 777319 Nr: 30675-20.2012.811.0041

 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 MÚTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANCEL SANEAMENTO, URBANIZAÇÃO E 

COMERCIO LTDA, KERGINALDO LISBOA MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A, LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR 

- OAB:8194 - A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Autora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar-se 

acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça das fls. 159/160.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 929328 Nr: 48901-05.2014.811.0041

 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 VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ALAÍDE DE MIRANDA SCHURIG, 

ALACIR DE MIRANDA SCHURIG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:OAB/MT 

11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Autora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar-se 

acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça das fls. 88/89.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1089591 Nr: 6032-56.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU VEICULOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GREMIVAN DE SOUZA AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO GUENDA - 

OAB:101856/SP, WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTINA NOITE 

IZABEL - OAB:17566/MT, MICHELLI LIMA DOS SANTOS FERRARI - 

OAB:13266

 ... Não obstante o posicionamento do juízo, quanto a prestação de contas 

em fase posterior, considerando as peculiaridades do caso em tela, que 

se encontra suspenso em decorrência de ordem emanada pelo STJ, 
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determino, inicialmente, a intimação da instituição financeira para, no prazo 

de 15 dias, exibir nos autos o valor da venda do bem em leilão, bem assim 

a planilha de atualização do débito/crédito.Após a intimação do réu para 

manifestação, retornem os autos conclusos para apreciação dos demais 

pleitos, salientando que não houve, pelo consumidor, a comprovação de 

que seu nome tenha sido lançado em cadastro de 

inadimplentes.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 980148 Nr: 14203-36.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIETE DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dia, 

manifestar-se acerca do pleito da Defensoria Pública.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 842600 Nr: 46633-12.2013.811.0041

 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): JOÃO BATISTA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELLINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A/MT, ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - 

OAB:15020-B/MT, ELIZETE AP. OLIVEIRA SCATIGNA - 

OAB:12.090-A/MT, GIULIO ALVARENGA REALE - OAB:15.484-A/MT, 

SERGIO SCHULZE - OAB:16.807-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se acerca do pleito de fls. 147.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 854806 Nr: 57326-55.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCINEIA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:156.187/SP, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:8.530-A/MT, 

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedo à intimação da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se acerca da certidão do Oficial de Justiça de fls. 88. Ademais 

, procedo à intimação da parte autora para, no mesmo prazo acima 

assinalado, nos termos da Portaria 01/17/GAB, dar o regular 

prosseguimento ao feito, comprovando o pagamento da diligência para 

cumprimento do mandado para os endereços indicados na decisão de fl. 

60, nos termos do Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto 

piloto de controle dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de 

justiça na Comarca de Cuiabá/MT, senão vejamos:

Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será acrescido 

importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de 

uma única guia para realização de diversas diligências, ainda que em 

zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao mesmo 

processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte 

deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em 

campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O Sistema de 

Arrecadação Bancária identificará a compensação do pagamento da guia 

em até 48 (quarenta e oito) horas.

Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, informo que a 

emissão da guia para pagamento de diligência pode ser acessada pelo link 

“Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link 

“Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no 

endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br.

Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485, §1 º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 839324 Nr: 43855-69.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHURRASCARIA E CHOPERIA NOSSA 

SENHORA APARECIDA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8.530-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dia, 

manifestar-se acerca do pleito da Defensoria Pública.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 736735 Nr: 33183-70.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICOOB COOPERLOJA C.E.C.M DOS LOJISTAS DO 

VESTUÁRIO E CONFECÇÃO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERTOLIANO LEITE E COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO M. PINTO FILHO - 

OAB:1.113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Autora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar-se 

acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça das fls. 96/97, sob pena de 

extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 846834 Nr: 50394-51.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MADALENA MORAES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOBENS ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA, BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIA MARTINS DA SILVA - 

OAB:3067/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A, THIAGO TAGLIAFERRO LOPES - OAB:OAB/SP 

208972

 Intimação das Partes para contrarrazoar , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 912733 Nr: 38677-08.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO PAULO DE ARRUDA ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RIBEIRO DA ROCHA - 

OAB:13281

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE JOSE PARADA 

SIMÃO - OAB:221.386 OAB/SP

 Procedo à intimação da parte autora para, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se acerca do contrato apresentado pela parte 

requerida às fls. 134/138, sob as penas da lei.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 771704 Nr: 24784-18.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZANETH PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIBENS LEASING S.A - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS SOARES DA 

SILVA - OAB:15461/MT, YURI ROBSON NADAF BORGES - 

OAB:15.046/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:OAB/MT 11.340-A

 Nos termos da decisão de fls. 210, PROCEDO A INTIMAÇÃO DAS PARTES 

PARA, NO PRAZO COMUM DE 15 (DEZ) DIAS, manifestarem-se acerca do 

laudo às fls. 216/220.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 848147 Nr: 51563-73.2013.811.0041

 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: HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS PEREIRA ALVARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA - OAB:12991-MS, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo de 05 dias, manifestar-se 

acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça das fls. 172/173, dando o 

devido prosseguimento ao feito sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1015660 Nr: 30003-07.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO CARTÕES - BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIANA DO CARMO DE MELO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235.738/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANNE GOMES ARAUJO - 

OAB:19911, IRINEU PAIANO FILHO - OAB:6.097-A

 ,Posto isso, declaro a incompetência deste juízo para o processamento e 

julgamento do feito em questão, determinando a remessa dos autos à 

Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, com as anotações e baixas 

devidas.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 727742 Nr: 23634-36.2011.811.0041

 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: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVARISTO JOSE BARBOSA MENEZES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT 20.853/A, NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8.530-A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20.732 

-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte Autora para Impugnar no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1289369 Nr: 4725-96.2018.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G.F. DA SILVA EIRELLI ME, GRACIELLE 

FERNANDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO de 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Autora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar-se 

acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça das fls. 47/56, Carta Precatória 

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1153272 Nr: 33178-72.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIDOMARLLOS GUIA DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALENCAR FELIX DA SILVA - 

OAB:7507/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA BEATRIZ RIEFFE 

FRANCO - OAB:20720/B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 Vistos, etc.

INTIMO o autor, (via DJE) para que se manifeste quanto ao pagamento 

efetuado pelo requerido às fls. 141 (extrato em anexo), bem como 

apresente seus dados bancários, no prazo de 15 dias, sob pena de 

anuência tácita e posterior extinção do feito.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 225370 Nr: 32724-78.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETA INSTITUIÇÃO TÉCNICA DE INSPEÇÃO 

VEICULAR LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:OAB/MT 4729-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES MATTIUZO JUNIOR - 

OAB:4383/MT, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT, 

FERNANDO BIRAL DE FREITAS - OAB:12678-A

 Nos termos da decisão de fls. 374 § 6°, PROCEDO A INTIMAÇÃO DAS 

PARTES PARA, NO PRAZO COMUM DE 15 (DEZ) DIAS, manifestarem-se 

acerca do laudo pericial de fls. 376/377.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 809573 Nr: 16057-36.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENTIL SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BMG S.A, 

BANCO BONSUCESSO S/A, BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7533-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84.400/MG, FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MG - 76696, GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:OAB/MT 13.842-A, LEONARDO COSTA FERREIRA DE MELO - 

OAB:103997/MG, Rafael Sganzerla Durand - OAB:OAB/MT 12.208-A, 

RODRIGO VENEROSO DAUR - OAB:, TAYLISE CATARINA ROGÉRIO 

SEIXAS - OAB:15.483-A/MT

 Vistos, etc.

Em primeiro lugar, considerando o retorno dos autos a este Juízo de piso e 

a reforma da sentença, no Acórdão de fls.342/349, intimo as partes para 

manifestarem em 15 dias.

Intimo também o autor do depósito informado às fls. 454, para que se 

manifeste no mesmo prazo, sob pena de anuência tácita.

Ademais, considerando-se a juntada do comprovante de depósito de fls. 

454, oficie-se à Caixa Econômica Federal, agência Paiaguás – 0016, para 

que realize a necessária transferência do montante descrito na Guia ID nº 

040001600021704270 no montante de R$1.115,68 para a Conta de 

Depósitos Judiciais do e. TJMT, Agência 3834, Banco do Brasil (001) com 

as devidas atualizações.
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Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 227289 Nr: 33282-50.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARMEM LÚCIA FERNANDES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 Intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dia, 

manifestar-se acerca do pleito da Defensoria Pública.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1105914 Nr: 12920-41.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. ASSOC. 

OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEL REY COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA, 

BENEDITA PONCE DE BARROS, JOSE DO CARMO TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Consigno que as declarações foram regularmente arquivadas em 

pasta própria, na secretaria deste Juízo Especializado (Pasta de 

documentos Sigilosos XXXV). Com efeito, intimo o exequente para que se 

manifeste acerca das pesquisas realizadas neste feito e/ou indique bens 

passíveis de serem penhorados, no prazo de 15 dias e/ou requeira o que 

entender de direito, no mesmo prazo. Outrossim, tendo em vista a 

vinculação do valor constante às fls.103/107 (extrato SISCONDJ em 

anexo), nos termos do Provimento nº 68/2018 – CNJ e, em virtude da 

uniformização dos procedimentos referentes ao levantamento de 

depósitos judiciais e, com o fito de assegurar o resultado útil do processo, 

o deferimento de levantamento de depósitos judiciais (decisões 

monocráticas e colegiadas) condicionam-se necessariamente à intimação 

da parte adversa para manifestação. Assim, intime-se o executado Via AR 

(endereço de fls. 89) para que se manifeste no prazo de 15 dias. 

Ressaltando, ainda, que o efetivo levantamento somente realizar-se-á 2 

(dois) dias úteis após o decurso do prazo estabelecido para interposição 

de eventual recurso. Após, retornem-me os autos conclusos para 

expedição do Alvará em nome de M. H FLORES ADVOGADOS 

ASSOCIADOS, CNPJ Nº 04.731.079/0001-81, CONTA CORRENTE Nº 

13000183-5, AGÊNCIA Nº 4665, BANCO SANTANDER S/A (Poderes - fls. 

36vº). Após a liberação do necessário Alvará Judicial e, sem 

manifestação da parte interessada, ante a evidente inexistência de bens, 

SUSPENDO o presente feito nos termos do artigo 921, inciso III do 

CPC/2015. Sem prejuízo, INDEFIRO/NÃO CONHEÇO, desde já, eventual 

requerimento de desarquivamento para realização de novas pesquisas, 

haja vista seu esgotamento pelo juízo, portanto, o retorno do caderno 

processual à secretaria, deverá ocorrer somente, no CASO DO 

EXEQUENTE INDICAR BENS DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA 

PROPRIEDADE DO(S) EXECUTADO(S). Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 788987 Nr: 42985-58.2012.811.0041

 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: CASSIA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, BANCO RURAL S/A, 

CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, BANCO 

DAYCOVAL S/A, BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A, GREMIO DESPORTIVO 

OLAVO BILAC, CETELEM BRASIL S/A, ITAU UNIBANCO S.A, BANCO 

BONSUCESSO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO MIRO DA 

SILVA - OAB:16.160/A, DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA - 

OAB:OAB/MT 13.245-A, FÁBIO ROBERTO DE ALMEIDA TAVARES - 

OAB:147.386 OAB SP, FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - 

OAB:109.730/MG, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, JOSE 

ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:19081-A, LARISSA SCHWARZ 

DE MELLO - OAB:6748/MT, LEILA MEJDALANI PEREIRA - OAB:OAB/SP 

128457, LEONARDO NASCIMENTO GONÇALVES DRUMOND - 

OAB:62.626, Lourenço Gomes Galdelha de Moura - OAB:21.233, 

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - OAB:63440/MG, NELSON 

WILLIANS FRATONI RODRIGUES - OAB:11065-A, RAFAEL ANTONIO DA 

SILVA - OAB:244223/SP, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A, TAYLISE CATARINA ROGÉRIO SEIXAS - OAB:15.483-A

 Intimação da Parte Autora para , impugnar a contestação das fls. 662/700, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 797551 Nr: 3934-06.2013.811.0041

 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: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UBIRAJARA RIBEIRO PINTO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:OAB/MT 4729-A, FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES - 

OAB:12409-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias depositar a 

diligência para o cumprimento do mandado expedido nestes autos, 

COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO 

MANDADO PELO OFICIIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 

14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos 

judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, 

senão vejamos:

Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária.

§ 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, 

desde que referentes ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.

Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, informo que a 

emissão da guia para pagamento de diligência pode ser acessada pelo link 

“Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link 

“Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no 

endereço eletrônico arrecadacao.tjmt.jus.br.

Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485, §1 º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 905217 Nr: 34266-19.2014.811.0041

 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): SELMA DE SOUZA BRANDAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 16168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deverá a parte autora, no prazo de 05(cinco) dias, manifestar-se acerca 

da certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls. 70/71, dando o regular 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 254957 Nr: 19429-37.2006.811.0041
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 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): NAUDIELE BETT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8.530-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CUIABÁ

 Intimação da parte Requerida para, no prazo de 15(quinze)dias, para 

contrarrazoar as fls. 192/195, bem como tomar ciência da sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 806337 Nr: 12808-77.2013.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A- BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE SIDNEY BENEDITO NUNES, 

EVANILDO AUGUSTO NUNES

 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:

 Intimação da Parte Autora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar-se 

acerca da certidão do sr. Oficial de Justiça das fls. 206/207 dando o 

devido prosseguimento ao feito sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 928550 Nr: 48510-50.2014.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÁUDIO MARSARO, CLÁUDIO MARSARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS B. 

MARTINS - OAB:13.994-A OAB/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deverá a parte autora, no prazo de 05(cinco) dias, manifestar-se acerca 

da certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls. 102, dando o regular 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 793217 Nr: 47307-24.2012.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO OLIVEIRA MAIA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:OAB/SP 84.206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo para a parte autora se manifestar quanto a 

certidão do Oficial de Justiça de fls. 243/244.

Sendo assim, nos termos da Portaria n. 01/17/GAB que dispõe: “(...) 2 – 

não recolhida a diligência e, caracterizado o abandono da ação, deverá o 

senhor Gestor, intimar o autor para cumprir no prazo de 05 dias, sob pena 

de extinção, via DJE e AR, sob pena de extinção. 3 – o mesmo 

procedimento do item 2, deverá ser adotado em todos os processos, cuja 

parte, não atendeu a determinação judicial, visando dar maior celeridade 

aos cadernos processuais(...)”, procedo o impulsionamento do feito para 

expedição de carta de intimação do autor, com a finalidade de dar o 

regular prosseguimento ao processo.

 Ato contínuo, intimo a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos da referida Portaria n. 01/17/GAB , dar o regular prosseguimento 

ao feito e se manifestar quanto a certidão do Oficial (a) de Justiça de fls. 

243/244, dando regular andamento ao feito, sob pena de extinção como 

disposto no artigo 485, §1 º do CPC/2015.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1107715 Nr: 13720-69.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODERVAN GONÇALVES SOUZA, MARCIA 

LUCINDO DESSOT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 234, §1º do Novo Código de Processo Civil (Lei n. 

13.105, de 16.03.2015), procedo a intimação do(a) douto(a) advogado(a) 

ERICK VINICIUS CORREA, OAB/MT 24577/O, para, no prazo de 3 (três) 

dias, proceder a devolução dos autos código 1107715, numeração única 

13720-69.2016.811.0041, sob pena de aplicação do disposto no parágrafo 

segundo do artigo acima mencionado. Deverá, no mesmo prazo, informar o 

motivo de reter os autos desde a data de 13.06.2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 890108 Nr: 23270-59.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR APARECIDO NEVES NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MT 16846-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedo à intimação da parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar-se acerca da decisão proferida no AI 

1002048-05.2018.8.11.0000 (fls. 90/92), bem como dar o devido 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito, sob as 

penas da lei.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1273881 Nr: 28963-19.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ETEVALDO TEIXEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARTINHO SANTOSDA 

SILVA FILHO - OAB:15.258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILDCA COSTA GODOY - 

OAB:13.877/MT, MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS - 

OAB:9.454/MT, MARCIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS - OAB:11911/MT

 Vistos etc...

Ante a distribuição destes Embargos em razão da Execução de Título 

Extrajudicial código 835538, apense-os e certifique-se de sua 

tempestividade.

Após, concluso.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011060-51.2017.8.11.0041

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:

ALESSANDRO CASTRO DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO CASTRO DA SILVA OAB - MT22352/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
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ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1011060-51.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: ALESSANDRO 

CASTRO DA SILVA Vistos etc... Da análise dos autos, verifica-se na 

petição de Id: 10586028 subscrita pelo próprio requerido que atua em 

causa própria, a informação de interposição da Ação de Reparação c/c 

Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Pedido de Nulidade de 

Cláusulas Contratuais Abusivas, que tramita sob o nº 

1011967-26.2017.8.11.0041, razão pela qual, pleiteia pela revogação da 

liminar que aduz ter sido concedida nesse feito. Em consulta à ação nº 

1011967-26.2017.8.11.0041 a este vinculado, constata-se que esta se 

encontra suspensa ante a discussão quanto a legalidade de taxas e 

tarifas, matéria debatida no Recurso Especial nº 1.578.526-SP. Mister 

salientar que não obstante o requerimento de revisão das cláusulas 

firmadas no contrato que ampara a ação, não há justificativas plausíveis 

ao acolhimento da pretensão do devedor, posto que o mero ajuizamento 

de ação revisional não possui o condão de ilidir a sua mora. De 

conseguinte, caso se encontre caracterizada a mora do requerido em 

decorrência do inadimplemento do acordado, pelo simples ajuizamento da 

ação de revisão de cláusulas, não cabe ao juízo impedir o direito da 

instituição financeira em pleitear a retomada do veículo. Posto isso, passo 

a análise da exordial. Verifica-se que o contrato acostado preenche os 

requisitos inseridos no artigo 66-B, da Lei nº 4.728/65 e que, nos moldes 

do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, para a concessão de liminar basta, 

tão-somente, a comprovação da mora da parte contrária, senão vejamos: 

“Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o 

devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, 

a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada à mora ou o 

inadimplemento do devedor.” Deste modo, diante de os documentos que 

seguem a inicial e o desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação 

do débito, referente ao veículo VOLKSWAGEN GOL TRENDLINE, placa: 

QBQ-8387 (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/2015 (art. 534-C do CPC/1973): “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM 

GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. 

ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 

911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. 

PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE 

PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS 

APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de 

Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, 

compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da 

liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - 

entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor 

na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto 

de alienação fiduciária". 2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO 

ESPECIAL Nº 1.418.593 - MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO 

LUIS FELIPE SALOMÃO). Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º 

do art. 3º do DL 911/69, no que tange à consolidação na posse e 

propriedade do bem, deve ser interpretada em conjunto ao inteiro teor 

deste dispositivo, ante a expressa possibilidade de purgação da mora na 

sua integralidade. Porquanto, imperioso se faz a proibição da instituição 

financeira, quando do cumprimento da liminar, de proceder a retirada do 

bem desta Comarca, ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA 

LIMINAR COM CITAÇÃO, salvo autorização judicial expressa, como medida 

do juízo de salvaguardar a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se 

de medida necessária ao se ter em vista que, ocorrendo a purgação da 

mora, cabe à instituição financeira a restituição do bem. Até porque, em 

reiterados processos verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos 

se atentem à CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma 

tempestiva, pela parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A 

propósito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 

ALTERAÇÕES DA LEI N. 10.931/04 - PURGA DA MORA - POSSIBILIDADE - 

PERMANÊNCIA DO VEÍCULO NA COMARCA.- É possível ao devedor 

purgar a mora na ação de busca e apreensão, dando continuidade ao 

contrato de alienação fiduciária, atendendo-se, assim, à reconhecida 

oportunidade elencada pelo Código Civil.- A não alienação do veículo e a 

permanência do mesmo na Comarca tão-somente até o término do prazo 

para a purgação da mora é medida que se impõe, eis que, em ocorrendo o 

pagamento, caberá à instituição financeira proceder à restituição do bem.- 

É necessário que a função judiciária garanta às partes o direito de ter 

menos custos nos procedimentos de busca e apreensão. A apreensão e 

o imediato deslocamento do bem móvel para outra localidade implicam em 

custo de fretamento, armazenagem e outros, os quais inexistirão caso a 

parte opte pela purga da mora no prazo de lei”. (TJMG - AGRAVO DE 

INSTRUMENTO CÍVEL N° 1.0704.11.003055-5/001 RELATOR: EXMO. SR. 

DES. JOSÉ ANTÔNIO BRAGA). Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida 

na inicial e determino a imediata expedição de mandado de busca e 

apreensão, depositando-se o veículo em mãos do requerente, mediante 

termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, NO 

PRAZO DE CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E 

CITAÇÃO DO REQUERIDO, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob 

pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu 

estado de conservação. Após, cite-se a parte requerida para a purgação 

da mora no prazo de 05 dias, quanto às parcelas vencidas e vincendas, 

atualizadas em conformidade com os encargos moratórios contratuais, ou 

apresentar defesa no prazo de 15 dias da execução da liminar, tudo nos 

moldes dos §§ 2º e 3º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 13.043/14. 

Com efeito, intimo a parte autora para, em 15 dias promover ao depósito da 

diligência, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a 

Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça nas 

comarcas deste Estado, salientando que a guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). Nos 

termos do art. 212, § 2º, do CPC, “Independentemente de autorização 

judicial, as citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no período 

de férias forenses, onde as houver, e nos feriados ou dias úteis fora do 

horário estabelecido neste artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso 

XI, da Constituição Federal”. Por fim, profiro ao Senhor Oficial de Justiça, 

caso haja necessidade premente de arrombamento e reforço policial, que 

o faça, desde que certifique de forma circunstanciada, sob pena de 

responsabilidade do múnus que exerce, observando que seu uso sem 

motivação configurará falta funcional. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 26 de 

julho de 2018. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1037475-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (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:

IVONILDE BATISTA DOS SANTOS 97100056187 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1037475-71.2017.8.11.0041. REQUERENTE: SICREDI CENTRO NORTE 

REQUERIDO: IVONILDE BATISTA DOS SANTOS 97100056187 Vistos... 

Recebo a emenda a inicial IDs: 11557363, 11557376, 11557387 e 

11557391. 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 
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seguem a inicial e o desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação 

do débito, referente ao veículo FIAT STRADA, placa: NJF-3809 (demais 

características na inicial), posto que regularmente constituída em mora, de 

rigor a concessão da liminar de busca e apreensão pleiteada. Nessa 

vertente: “BUSCA E APREENSÃO. REQUISITOS CUMPRIDOS. CONCESSÃO 

DA LIMINAR. DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO. 1 - A liminar de busca 

e apreensão deverá ser concedida, sempre que constituído o devedor em 

mora ou comprovado o inadimplemento do devedor. 2 - Presentes os 

requisitos para a concessão da liminar de busca e apreensão, deve ela 

ser concedida. 3 - Agravo provido”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CV Nº 1.0231.10.000966-2/002 – Relator: DES. JOSÉ MARCOS 

RODRIGUES VIEIRA) Faço desde já constar que, conforme o disposto no § 

2º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, há necessidade de pagamento da 

integralidade da dívida pendente para reaver o bem, ou seja, para a 

purgação da mora, mister se faz o pagamento de TODAS as parcelas 

vencidas e vincendas, conforme a atual orientação do STJ no Recurso 

Representativo de Controvérsia – Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do 

art. 1.036 do CPC: “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO 

ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. 

ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA 

MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA 

INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO 

DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos 

contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao 

devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação 

de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta 

como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob 

pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação 

fiduciária". 2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 

1.418.593 - MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE 

SALOMÃO). Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º do art. 3º do 

DL 911/69, no que tange à consolidação na posse e propriedade do bem, 

deve ser interpretada em conjunto ao inteiro teor deste dispositivo, ante a 

expressa possibilidade de purgação da mora na sua integralidade. 

Porquanto, imperioso se faz a proibição da instituição financeira, quando 

do cumprimento da liminar, de proceder a retirada do bem desta Comarca, 

ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA LIMINAR COM CITAÇÃO, 

salvo autorização judicial expressa, como medida do juízo de salvaguardar 

a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se de medida necessária ao 

se ter em vista que, ocorrendo a purgação da mora, cabe à instituição 

financeira a restituição do bem. Até porque, em reiterados processos 

verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos se atentem à 

CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma tempestiva, pela 

parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A propósito: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - ALTERAÇÕES DA LEI N. 

10.931/04 - PURGA DA MORA - POSSIBILIDADE - PERMANÊNCIA DO 

VEÍCULO NA COMARCA.- É possível ao devedor purgar a mora na ação 

de busca e apreensão, dando continuidade ao contrato de alienação 

fiduciária, atendendo-se, assim, à reconhecida oportunidade elencada 

pelo Código Civil.- A não alienação do veículo e a permanência do mesmo 

na Comarca tão-somente até o término do prazo para a purgação da mora 

é medida que se impõe, eis que, em ocorrendo o pagamento, caberá à 

instituição financeira proceder à restituição do bem.- É necessário que a 

função judiciária garanta às partes o direito de ter menos custos nos 

procedimentos de busca e apreensão. A apreensão e o imediato 

deslocamento do bem móvel para outra localidade implicam em custo de 

fretamento, armazenagem e outros, os quais inexistirão caso a parte opte 

pela purga da mora no prazo de lei”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CÍVEL N° 1.0704.11.003055-5/001 RELATOR: EXMO. SR. DES. JOSÉ 

ANTÔNIO BRAGA). Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida na inicial e 

determino a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o veículo em mãos da requerente, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, NO PRAZO DE 

CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO DA 

REQUERIDA, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 dias, QUANTO ÀS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS, 

ATUALIZADAS EM CONFORMIDADE COM OS ENCARGOS MORATÓRIOS 

CONTRATUAIS, ou apresentar defesa no prazo de 15 dias da execução 

da liminar, tudo nos moldes dos §§ 2º e 3º do art. 3º do DL 911/69, dada 

pela Lei 13043/14. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, 

“Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal”. 

Observando-se o comprovante de diligência contido no ID 11557391. Por 

ora indefiro o pleito de expedição de ofícios ao DETRAN e a Secretaria de 

Estado de Fazenda, bem como o pedido de inclusão da presente busca e 

apreensão no RENAVAM, através do sistema RENAJUD. Por fim, profiro 

ao Senhor Oficial de Justiça, caso haja necessidade premente de 

arrombamento e reforço policial, que o faça, desde que certifique de forma 

circunstanciada, sob pena de responsabilidade do múnus que exerce, 

observando que seu uso sem motivação, será considerado como falta 

funcional. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 24 de julho de 2018. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010896-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BERENICE MONTEIRO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKLAEL DANELICHEN DE OLIVEIRA RODRIGUES OAB - MT0017889A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECARIA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1010896-86.2017.8.11.0041. AUTOR: BERENICE MONTEIRO DE OLIVEIRA 

RÉU: BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECARIA Vistos etc. 

Faço constar que, em ações similares que tramitavam neste juízo 

envolvendo a mesma parte ré (autos n. 27961-48.2016.811.0041 e n. 

21862-62.2016.811.0041), foi anunciada a cessão de crédito à Caixa 

Econômica Federal que, instada a se manifestar, alegou ter interesse no 

feito, motivando pela remessa dos autos à Justiça Federal. Desta feita, 

com fito de evitar nulidades futuras, intimo o réu, por meio de publicação 

no Diário de Justiça, para no prazo de 15 dias informar se no caso dos 

autos também ocorreu a cessão de crédito, efetuando a comprovação. Em 

caso negativo, ou decorrido o prazo “in albis”, retornem os autos 

conclusos para decisão. Cumpra-se. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014966-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VITOR CARLOS DE SOUZA VIEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIMAS SIMOES FRANCO NETO OAB - MT13594/O (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, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO 

GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT em face de VITOR CARLOS DE 

SOUZA VIEIRA, ambos qualificados nos autos. Vislumbra-se dos autos 

que foi nomeado Expert com o fito de auditar/periciar a área rural (ID – 

10721205 –Pág. 2). Foi apresentada a proposta de honorários no ID 

10946991 – Pág. 3, no montante de R$34.700,00 (trinta e quatro mil e 

setecentos reais). O executado manifestou discordância, pugnando pela 

fixação em um valor mínimo, bem como pelo seu parcelamento em razão 

de sua situação financeira (ID – 11131061 – Pág. 5). Após, intimado, o 

Expert não concordou com a contraproposta de R$12.000,00 (ID nº 

11131061 -Pág. 2), todavia, consignou que estaria disposto a um 
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entendimento da melhor forma dos valores dos honorários a serem 

definidos (ID nº 13300253 – Pág. 1/2). Após isso, o executado foi intimado 

a se manifestar (ID nº 13300734 - Pág. 1), ocasião em demonstrou por 

meio do e-mail (ID nº 13597427 pág. 01) o aceite da contraproposta 

oferecida ao Sr. Perito no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) com 

entrada de R$ 6.000,00 (seis mil reais), três parcelas de R$ 3.000,00 (três 

mil reais cada) e demais despesas com mobilização, transporte etc., que 

serão devidamente comprovadas nos autos. O Expert manifestou 

concordância quanto às condições de pagamento, requerendo, ainda, que 

fosse realizado o depósito da 1ª parcela para que possa dar início aos 

trabalhos (ID nº 13597427 pág. 1). Os autos vieram-me conclusos. Pois 

bem. Considerando-se que o Expert concordou com a contraproposta do 

executado constante do ID nº 13597427, INTIMO-O por meio de seus 

patronos (via DJE) para que promova ao depósito judicial quanto à 1ª 

parcela dos honorários no montante de R$6.000,00, no prazo de 15 dias, 

assim como, consigno que as demais 3 parcelas de R$3.000,00 deverão 

ser depositadas todo o dia 10 de cada mês. No mais, intime-se o Expert 

GILMAR PINTO CABRAL (via telefone) para que informe seus dados 

bancários em igual prazo. Com a vinculação da 1ª parcela, venham-me os 

autos conclusos para expedição do Alvará Judicial em favor do Perito e 

posterior designação de data para início dos trabalhos. Cumpra-se. 

Cuiabá, 27 de julho de 2018. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002334-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - SP156187 (ADVOGADO)

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOURIVAL VALERIO DE FARIA (EXECUTADO)

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 Busca e Apreensão em fase de cumprimento de 

sentença. A Defensoria Pública pugnou pela intimação do autor para que 

àquele traga aos autos a cópia da nota fiscal de venda do veículo objeto 

desta ação, conforme se vê do ID nº 11542989 - Pág. 1, bem como pela 

intimação/cientificação do requerido quanto ao teor da sentença exarada 

neste feito. Desta feita, intimo o requerente para que traga aos autos a 

cópia da nota de venda do bem descrito na exordial (apreendido – ID nº 

7987447 - Pág. 3), no prazo de 15 dias, sob pena de auferir os valores 

baseando-se nos termos da tabela FIPE. Ato contínuo, nos termos do art. 

186, § 2º do Código de processo Civil, proceda-se à intimação pessoal do 

requerido, via correio com aviso de recebimento, como requerido no 

ID.11542989. Após, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 

30 de julho de 2018. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010566-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNICA FOMENTO MERCANTIL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI OAB - MT0008337A-O (ADVOGADO)

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT0010455A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAGA SEUL COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA 

(EXECUTADO)

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 ÚNICA FOMENTO 

MERCANTIL em face de SAGA SEUL COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E 

SERVIÇOS LTDA, ambos qualificados nos autos. A presente ação foi 

interposta e distribuída à 8ª Vara Cível, ocasião em que àquele Juízo 

declinou da competência (ID nº 13700888 - Pág. 1/7). Os autos vieram-me 

conclusos. Pois bem. Em virtude da apresentação da exceção de 

pré-executividade no ID nº 13558952 – pág. 1/27, INTIMO a exequente 

para que se manifeste no prazo de 15 dias. Após, com ou sem a 

manifestação, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 30 de 

julho de 2018. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010566-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNICA FOMENTO MERCANTIL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI OAB - MT0008337A-O (ADVOGADO)

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT0010455A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAGA SEUL COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA 

(EXECUTADO)

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 ÚNICA FOMENTO 

MERCANTIL em face de SAGA SEUL COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E 

SERVIÇOS LTDA, ambos qualificados nos autos. A presente ação foi 

interposta e distribuída à 8ª Vara Cível, ocasião em que àquele Juízo 

declinou da competência (ID nº 13700888 - Pág. 1/7). Os autos vieram-me 

conclusos. Pois bem. Em virtude da apresentação da exceção de 

pré-executividade no ID nº 13558952 – pág. 1/27, INTIMO a exequente 

para que se manifeste no prazo de 15 dias. Após, com ou sem a 

manifestação, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 30 de 

julho de 2018. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1018175-26.2017.8.11.0041

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 BMG (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT0015483S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1018175-26.2017.8.11.0041. AUTOR: NEYDE FERREIRA DE 

VASCONCELOS RÉU: BANCO BMG Tratam-se os autos de Medida 

Cautelar de Exibição de Documentos ajuizada por NEYDE FERREIRA DE 

VASCONCELOS em face de BANCO BMG S/A, ambos qualificados nos 

autos em referência, aduzindo que celebrou diversas operações de 

crédito consignado e cartão de crédito com a instituição financeira, porém, 

o requerido sempre inobservou os preceitos da legislação consumerista, 

deixando de fornecer as cópias dos contratos celebrados à autora, o que 

acarretou no surgimento de duvidas sobre a regularidade dos encargos 

cobrados, pleiteando nesta ação, pela exibição de todos os contratos 

financeiros firmados com o requerido, dos demonstrativos de operações 

financeiras de todo o período contratado, bem como pela condenação do 

réu ao pagamento dos ônus sucumbenciais – custas processuais e 

honorários advocatícios. Atribuiu à causa o valor de R$ 1.000,00 e 

acostou documentos para instruir a ação. Na decisão de Id: 8334942 foi 

deferida a liminar, bem como as benesses da justiça gratuita. O réu foi 

citado conforme AR de Id: 10417443, apresentando contestação de Id: 

10210244, arguindo em preliminar pelo não cabimento da assistência 

judiciária gratuita, bem como pela ausência de interesse de agir. No mérito, 

alega a ausência dos pressupostos da tutela cautelar requerida em 

caráter antecedente, inaplicabilidade de multa em cautelar de exibição de 

documentos, ausência de resistência, pleiteando, ao final, pela extinção do 

feito sem apreciação do mérito nos termos do artigo 485, incisos IV e VI do 

CPC, haja vista que a presente medida poderia ter sido substituída por 

medida administrativa. Em impugnação à contestação de Id: 11731267 a 

autora rechaça as preliminares arguidas, bem como os pedidos de mérito, 

justificando o ajuizamento desta medida, e por fim, requer o julgamento 
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antecipado da lide com a integral procedência do pedido exordial, além da 

condenação da ré ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios sucumbenciais. É o relatório. Decido. Por observar que a 

matéria dispensa a produção de outras provas, além de o requerimento da 

parte autora, com amparo legal no art. 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide. Trata-se de ação cautelar de exibição de 

documentos, na qual pretende a autora que o Banco seja compelido a 

apresentar as cópias de todos os contratos financeiros firmados com o 

requerido, bem como dos demonstrativos de operações financeiras de 

todo o período contratado. Com relação à primeira preliminar suscitada, 

qual seja o não cabimento da assistência judiciária gratuita sob a alegação 

de que a requerente não acostou aos autos qualquer documento que 

comprove seu estado de hipossuficiência, mister salientar que no 

documento de Id: 8100837 é possível verificar que ela é aposentada pelo 

INSS por tempo de contribuição, e que possui sete empréstimos ativos, o 

que comprova que o indeferimento da justiça gratuita não seria razoável, 

principalmente em celebração ao princípio da inafastabilidade do controle 

jurisdicional, previsto no artigo 5º da Constituição Federal. Outrossim, 

quanto a carência da ação por faltar interesse de agir, cumpre ponderar 

que tal característica resulta da necessidade de que uma atividade 

jurisdicional se concretize e da adequação correta ao procedimento e 

provimento que se deseja. A respeito do assunto, ensina Nelson Nery 

Júnior e Rosa Maria Gonçalves Nery (Código de Processo Civil Comentado 

e Legislação Processual Civil Extravagante e legislação em vigor, 7ª 

edição, art. 267, nota 13): "Existe interesse processual quando a parte tem 

necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, 

quando esta tutela pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista 

prático. [...] movendo a ação errada ou utilizando-se de procedimento 

incorreto, o provimento jurisdicional não lhe será útil, razão pela qual a 

inadequação procedimental acarreta a inexistência de interesse 

processual". No caso dos autos, pretende a autora que sejam exibidos 

documentos inerentes à relação contratual existente entre requerente e a 

instituição financeira, sendo, portanto, forçoso o ingresso em juízo para a 

consecução de sua finalidade, já que é a todos assegurado o direito de 

ação, tornando-se infundada a alegação do réu, principalmente, in casu, 

haja vista que houve prévio requerimento administrativo (Ids: 8100843 e 

8100854), sem prova de cumprimento. Saliento que a autora não é 

obrigada a solucionar a controvérsia pela via administrativa, pois conforme 

inserto na Constituição Federal de 1988, entre as garantias fundamentais 

(art. 5º, inciso XXXV), dispositivo que assegura a intervenção do Poder 

Judiciário para apreciação de lesão ou ameaça a direito da parte, visto que 

em se tratando de relação de consumo, esta intervenção encontra-se 

reforçada pelo inciso XXXII do art. 5º da Carta Magna, e pelas disposições 

contidas no Código de Defesa do Consumidor, entre as quais aquelas 

elencadas no art. 51 da Lei Consumerista. Posto isso, afasto as 

preliminares suscitadas e passo ao exame de mérito. Trata-se de Ação 

Cautelar de Exibição de documentos, na qual pretende a autora que o 

Banco seja compelido a apresentar as cópias de todos os contratos 

financeiros firmados com o requerido, bem como dos demonstrativos de 

operações financeiras de todo o período contratado. Impende ressaltar 

que devem prevalecer os princípios da boa-fé objetiva, da ampla 

informação e da transparência na relação entre consumidores e 

instituições de caráter financeiro, permitindo ao consumidor/autor ter 

acesso aos contratos bancários e respectivos extratos, na forma 

pleiteada na exordial, consoante se infere do inciso III do artigo 399 do 

CPC. Em que pese a instituição ré arguir em sede de contestação a 

ausência de interesse de agir da autora, não comprovou seu 

fornecimento, o que se daria mediante a apresentação de recibo ou 

documento similar. Se isso não bastasse, o Banco não juntou os 

documentos elencados na exordial, roborando, com a afirmativa de que 

não atendeu e não atende aos apelos da autora, apesar de haver 

determinação judicial nesse sentido. De conseguinte, é procedente o 

pedido exibitório formulado na peça vestibular, devendo a parte 

interessada executar a decisão de forma a torná-la eficaz. Nos casos 

dessa natureza, leciona Ernane Fidélis dos Santos: “A sentença que julga 

procedente a exibição é condenatória, mas com força de executiva lato 

sensu, permitindo a execução in natura, que consiste na busca e 

apreensão imediata As regras subsidiárias do processo de conhecimento 

são apenas procedimentais e não as processuais. Em conseqüência, não 

é de se aplicar a presunção de verdade dos fatos, quando a parte deixa 

de exibir a coisa ou documento (art. 359), mesmo porque a finalidade da 

exibição é a ciência do interessado e não a constituição de prova”. Pelo 

exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos formulados, condenando o réu à exibição de toda documentação 

requerida na inicial, sob pena de expedição de mandado de Busca e 

Apreensão. Condeno-o, ainda, ao pagamento dos honorários 

advocatícios, que fixo em R$1.000,00, tendo em vista o valor dado a 

causa o que resultaria em valor ínfimo se aplicado em percentagem, 

considerando para tanto o trabalho e zelo decorrente da atuação do 

causídico do autor. Transitada em julgado, em nada requerendo, 

arquive-se, com as anotações e baixas devidas. P.I. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 30 de julho de 2018. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1020299-16.2016.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO S.A. REQUERIDO: JOCIELE MORAES AMERICO Tratam-se os 

autos de Ação de Busca e Apreensão, fundada no Dec.-Lei 911/69, 

ajuizada por BANCO BRADESCO S/A em face de JOCIELE MORAES 

AMÉRICO, ambos qualificados nos autos em referência, relatando que as 

partes firmaram o Contrato de Financiamento com cláusula de alienação 

fiduciária CCB nº 621/3570643 do veículo VW/SPACEFOX, Placa 

KAF-5682 descrito na inicial. Ante a constituição em mora, pleiteou o 

requerente 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 requerida em custas e honorários 

advocatícios. Atribuiu à causa o valor de R$ 15.307,20. A liminar foi 

deferida na decisão de Id: 4305972, e a apreensão do bem ocorreu em 08 

de fevereiro de 2017, conforme se infere do auto de busca e apreensão 

de Id: 4960753 com citação da requerida na mesma oportunidade. Desta 

feita, em 07 de março de 2017 a requerida compareceu aos autos 

representada pela douta Defensoria Pública informando a impossibilidade 

de apresentar contestação meramente protelatória, pugnando pela 

designação de audiência de conciliação, uma vez que a mora deu-se ao 

fato de o veículo ter sido furtado. Demais disso, pleiteou pelo deferimento 

da assistência judiciária gratuita. Em sua manifestação de Id: 9979998 o 

Banco se manifestou contrário à designação de audiência, uma vez que a 

requerida não comprovou os fatos alegados, ressaltando que não houve 

qualquer manifestação sobre o contrato, além do que não foi negada a 

existência da dívida, nem apresentada qualquer proposta visando a 

composição amigável desde o ano de 2016 quando a ação foi ajuizada. É 

o breve relato. Decido. Considerando que a matéria posta em exame 

dispensa a produção de outras provas, com amparo legal no artigo 355, 

inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide. Sobre o pedido da 

requerida de designação de audiência para tentativa de conciliação, mister 

consignar que em caso de interesse em fazer acordo junto à instituição 

financeira, a devedora poderia ter entrado em contato com o Banco por 

meio de seus canais de atendimento, o que não ocorreu, uma vez que não 

houve qualquer menção ou comprovação sobre esse fato nos autos. Além 

disso, em consulta ao sistema Renajud, verifica-se que o veículo já se 

encontra em nome de terceiro (extrato em anexo), o que tornaria inócua a 

designação de audiência, razão pela qual, indefiro o referido pedido. De 

outro lado, da análise dos autos verificou-se a condição de 

hipossuficiente da requerida, razão pela qual, defiro em seu favor os 

benefícios da justiça gratuita. Observo que o fato constitutivo do direito do 

autor 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103071/8/2018 Página 305 de 688



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 da parte 

credora 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 da parte devedora, 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 

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 ré ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% do 

valor da causa devidamente atualizado, suspendendo-se por cinco anos, 

por ser a ré beneficiária da justiça gratuita. Por derradeiro, intimo a 

instituição financeira para, em 15 dias depositar o valor referente às 

diligências complementares efetuadas e descritas na certidão de Id: 

4960757. Em caso de silêncio, intime-se o Sr. Oficial de Justiça para 

adotar as medidas cabíveis para recebimento de seu crédito. Transitada 

em julgado, em nada requerendo, arquivem-se, com as anotações e 

baixas devidas. P. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 30 de julho de 2018. Dr. Paulo 

Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito (Autos nº 1020299-16.2016)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1037676-63.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO J. SAFRA 

S.A REQUERIDO: RONNAN MARTINS DE VASCONCELOS Vistos etc... Da 

análise dos autos, verifica-se na petição de Id: 11364639 que as partes 

entabularam acordo para atualização do contrato, pleiteando pela 

homologação de seus termos e suspensão do feito. No Id: 11221905 o 

requerente foi intimado para informar o cumprimento do acordo, haja vista 

que seu vencimento se deu em 29 de dezembro de 2017, e na petição de 

Id: 11570146 o autor pugnou pela extinção do feito ante o cumprimento do 

acordo. Destaco que, conforme o art. 12, § 2º, inciso I do CPC, estão 

excluídas na regra disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata 

da ordem de sentença a ser prolatada pelo juízo, "I - as sentenças 

proferidas em audiência, homologatórias de acordo ou de improcedência 

liminar do pedido". Desta feita, HOMOLOGO o acordo de vontades e 

JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca e Apreensão, fundada 

no Dec.-Lei 911/69, o que faço com amparo legal no artigo 487, inciso III, 

alínea “b”, do Código de Processo Civil. Ante a renúncia ao prazo recursal, 

arquivem-se os autos com as anotações e baixas necessárias. Quanto ao 

pleito de retirada de restrição judicial inserida pela sistema Renajud, faço 

constar a ausência de determinação do juízo nesse sentido, razão pela 

qual, indefiro o pedido. P. I. Cumpra-se. Cuiabá, 30 de julho de 2018. Paulo 

Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1005369-22.2018.8.11.0041. REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA 

S/A REQUERIDO: ELOI FELICIANO DE PAULA Vistos. Conforme documento 

ID.13276982 o veículo foi devolvido a credora e como 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. 13277078, 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, bem 

como, SERASA faço constar que não há determinação judicial nesse 

sentido Após o trânsito em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias. No mais, verifique o Sr. Gestor se os documentos 

ID.13277021 e ss, que não pertencem a estes autos foram juntados no 

correlato, em caso negativo, proceda-se a correção. P. I. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 27 de julho de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de 

Direito
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ERIKA FONSECA MOREIRA (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1038564-32.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: ERIKA FONSECA 

MOREIRA 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: 

12368534 JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca e Apreensão 

fundada no Decreto Lei nº. 911/69, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do 

CPC. Indefiro o 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 transito em julgado, 

arquive-se com as anotações e baixas necessárias. Com efeito, em 

consulta ao sistema PJE, verifica-se a existência de outra ação de busca 

e apreensão ajuizada em 24/05/2018 que tramita perante a 3ª Vara 

Especializada em Direito Bancário. Desta feita, na forma do artigo 59, que 

determina, independente da Comarca em que distribuído o processo, que 

“O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo”, 

oficie-se ao Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário solicitando 

a remessa dos autos PJE n° 1014222-20.2018.8.11.0041 a este juízo para 

análise e deliberações. P. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 27 de julho de 2018. 

Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1035840-55.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: SB INDUSTRIA E 

COMERCIO DE CEREAIS LTDA 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: 12294397 JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca 

e Apreensão fundada no Decreto Lei nº. 911/69, nos termos do artigo 485, 

inciso VIII, do CPC. Indefiro o 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 transito em julgado, 

arquive-se com as anotações e baixas necessárias. Com efeito, em 

consulta ao sistema PJE, verifica-se a existência de outra ação de busca 

e apreensão ajuizada em 24/05/2018 que tramita perante a 4ª Vara 

Especializada em Direito Bancário. Desta feita, na forma do artigo 59, que 

determina, independente da Comarca em que distribuído o processo, que 

“O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo”, 

oficie-se ao Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário solicitando 

a remessa dos autos PJE n° 1014217-95.2018.8.11.0041 a este juízo para 

análise e deliberações. No mais intimo o autor para esclarecer a razão de 

não cumprir o despacho proferido nestes autos, preferindo ingressar com 

nova ação no prazo de 15 dias, sob pena de aplicação da multa do artigo 

77 do CPC e demais que se fizerem necessárias. P. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 

27 de julho de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito
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ALINNE RODRIGUES FERREIRA OAB - GO24979 (ADVOGADO)

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES OAB - MG0091045A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIOGO POQUIVIQUI DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1006428-45.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO J. SAFRA 

S.A REQUERIDO: DIOGO POQUIVIQUI DE OLIVEIRA Vistos. Verifica-se na 

petição de Id 13518915 que as partes entabularam acordo com o objetivo 

de encerrar o presente litígio. Destaco que, conforme o art. 12, § 2º, inciso 

I do CPC, estão excluídas na regra disposta no caput do mencionado 

dispositivo, que trata da ordem de sentença a ser prolatada pelo juízo, "I - 

as sentenças proferidas em audiência, homologatórias de acordo ou de 

improcedência liminar do pedido". Desta feita, HOMOLOGO o acordo de 

vontades e JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca e 

Apreensão, fundada no Dec.-Lei 911/69, o que faço com amparo legal no 

artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Após o 

transito em julgado, arquivem-se os autos com as anotações e baixas 

necessárias. P. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 27 de julho de 2018. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005993-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES OAB - MG0091045A 

(ADVOGADO)

ALINNE RODRIGUES FERREIRA OAB - GO24979 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KARLLA PRISCILLA DALTRO GOMES DE VASCONCELOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1005993-71.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO J. SAFRA 

S.A REQUERIDO: KARLLA PRISCILLA DALTRO GOMES DE 

VASCONCELOS Vistos. Verifica-se na petição de Id 13407748 que as 

partes entabularam acordo com o objetivo de encerrar o presente litígio. 

Destaco que, conforme o art. 12, § 2º, inciso I do CPC, estão excluídas na 

regra disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata da ordem de 

sentença a ser prolatada pelo juízo, "I - as sentenças proferidas em 

audiência, homologatórias de acordo ou de improcedência liminar do 

pedido". Desta feita, HOMOLOGO o acordo de vontades e JULGO e 

DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca e Apreensão, fundada no Dec.

-Lei 911/69, o que faço com amparo legal no artigo 487, inciso III, alínea 

“b”, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de baixa na restrição 

judicial inserida via Sistema Renajud, faço constar que não há 

determinação judicial nesse sentido. Após o transito em julgado, 

arquivem-se os autos com as anotações e baixas necessárias. P. I. 
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Cumpra-se. CUIABÁ, 27 de julho de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003174-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULYEFFERSON CHRISTIANO DA COSTA SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1003174-98.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BV FINANCEIRA 

S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: 

JULYEFFERSON CHRISTIANO DA COSTA SANTOS Vistos. Verifica-se na 

petição de Id 10743162 que as partes entabularam acordo com o objetivo 

de encerrar o presente litígio, mediante entrega do bem a credora. Destaco 

que, conforme o art. 12, § 2º, inciso I do CPC, estão excluídas na regra 

disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata da ordem de 

sentença a ser prolatada pelo juízo, "I - as sentenças proferidas em 

audiência, homologatórias de acordo ou de improcedência liminar do 

pedido". Desta feita, HOMOLOGO o acordo de vontades e JULGO e 

DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca e Apreensão, fundada no Dec.

-Lei 911/69, o que faço com amparo legal no artigo 487, inciso III, alínea 

“b”, do Código de Processo Civil. Após o transito em julgado, arquivem-se 

os autos com as anotações e baixas necessárias. P. I. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 27 de julho de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002153-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS OAB - SP265023-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS FERNANDES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1002153-87.2017.8.11.0041. REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA 

S/A REQUERIDO: JOSE CARLOS FERNANDES Trata-se de Ação de Busca 

e Apreensão, fundada no Dec.-Lei 911/69, ajuizada por OMNI FINANCEIRA 

S/A em face de JOSE CARLOS FERNANDES, ambos qualificados nos 

autos em referência, relatando que as partes firmaram o Contrato de 

Financiamento com cláusula de alienação fiduciária nº 

1.00340.0000517.14 do veículo FIAT/PALIO FIRE, Placa NJD9735 descrito 

na inicial. Ante a constituição em mora, pleiteou o requerente 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 do requerido em custas e honorários advocatícios. Atribuiu à 

causa o valor de R$ 12.137,61. A liminar foi deferida na decisão de Id: 

8799940, e a apreensão do bem ocorreu em 05 de outubro de 2017, 

conforme se infere do auto de busca e apreensão de Id: 10226943, tendo 

o requerido sido citado no mesmo dia. No entanto, em que pese 

devidamente citado, o requerido deixou de se manifestar, conforme se 

infere da certidão de decurso de prazo de Id: 14351919. 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 do autor 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 

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 o réu 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. 
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Cumpra-se. CUIABÁ, 27 de julho de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002038-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE MARTINS DOMINGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1002038-66.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BV FINANCEIRA 

S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: JORGE 

MARTINS DOMINGUES Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, fundada 

no Dec.-Lei 911/69, ajuizada por BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face de JORGE MARTINS 

DOMINGUES, ambos qualificados nos autos em referência, relatando que 

as partes firmaram o Contrato de Financiamento com cláusula de alienação 

fiduciária nº 650180860 (12039000138001) do veículo FIAT IDEA ELX 

FIRE, placa NJP9285, descrito na inicial. Ante a constituição em mora, 

pleiteou o requerente 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 do requerido em custas e 

honorários advocatícios. Atribuiu à causa o valor de R$ 15.071,41. A 

liminar foi deferida na decisão de Id: 5781064, e a apreensão do bem 

ocorreu em 20 de dezembro de 2017, conforme se infere do auto de 

busca e apreensão de Id: 11358628, tendo o requerido sido citado no dia 

21 de dezembro de 2017. No entanto, em que pese devidamente citado, o 

requerido deixou de se manifestar, conforme se infere da certidão de 

decurso de prazo de Id: 14369026, sendo negado o seguimento do 

RAI.1014385-60.2017. 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 do autor 

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 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 o réu 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, 27 de julho de 

2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018438-92.2016.8.11.0041

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:

ALEXANDRO GALINDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1018438-92.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO 

GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT EXECUTADO: ALEXANDRO GALINDO 

Vistos. Da análise dos autos, verifica-se que as partes entabularam 

acordo de Id. 10656966, pleiteando por sua homologação e suspensão do 

feito, contudo, no Id 11988150 o autor informa que o devedor cumpriu de 

forma integral com o acordo, pugnando pela 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". Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO e 
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DECLARO EXTINTA esta Ação de Execução de Título Extrajudicial o que 

faço com amparo legal no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Ante a desistência do prazo recursal, arquivem-se os autos com as 

anotações e baixas devidas. P.I. Cumpra-se. CUIABÁ, 27 de julho de 2018. 

Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016120-39.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WASHINGTON FARIA SIQUEIRA OAB - SP50879 (ADVOGADO)

ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES OAB - SP171045 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANE DE OLIVEIRA LEITE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1016120-39.2016.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO ITAUCARD 

S/A REQUERIDO: LUCIANE DE OLIVEIRA LEITE 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. 12456147, 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, 27 de julho de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000152-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GEISIANE DE PAULA 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: 1000152-95.2018.8.11.0041. REQUERENTE: AYMORE 

REQUERIDO: GEISIANE DE PAULA SILVA Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão, fundada no Dec.-Lei 911/69, ajuizada por AYMORE CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face de GEISIANE DE PAULA 

SILVA, ambos qualificados nos autos em referência, relatando que as 

partes firmaram o Contrato de Financiamento com cláusula de alienação 

fiduciária nº 20027145611 do veículo HONDA, MODELO BIZ 125, placa 

OAY0008, descrito na inicial. Ante a constituição em mora, pleiteou o 

requerente 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 do requerido em custas e honorários 

advocatícios. Atribuiu à causa o valor de R$ 10.889,72. A liminar foi 

deferida na decisão de Id: 11923409, e a apreensão do bem ocorreu em 

12 de março de 2018, conforme se infere do auto de busca e apreensão 

de Id: 12234074, tendo a requerida sido citado no mesmo dia. No entanto, 

em que pese devidamente citada, a requerida deixou de se manifestar, 

conforme se infere da certidão de decurso de prazo de Id: 14391050. 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 do autor 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 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 
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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 o réu 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. No mais, proceda o Sr. Gestor a 

comunicação devida quanto as diligências complementares ID.12282623. 

P. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 27 de julho de 2018. Paulo Sergio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004687-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RODOBENS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - SP0236655A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOVAG TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1004687-67.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

RODOBENS S.A. REQUERIDO: RODOVAG TRANSPORTES RODOVIARIOS 

LTDA - EPP 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. 

12628986, JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca e 

Apreensão, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se com as anotações e baixas necessárias. P. I. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 27 de julho de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018978-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATTALIA RAISSA ALCANTARA BRAGA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1018978-72.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO HONDA 

S/A. REQUERIDO: NATTALIA RAISSA ALCANTARA BRAGA 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. 12628986, JULGO e 

DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca e Apreensão, nos termos do 

artigo 485, inciso VIII, do CPC. Quanto ao pedido de baixa na restrição 

judicial inserida via Sistema Renajud, faço constar que não há 

determinação judicial nesse sentido. Ante a desistência do prazo recursal, 

arquive-se com as anotações e baixas necessárias. P. I. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 27 de julho de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018109-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - SP31618 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS NUNES DE MATOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1018109-12.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO TOYOTA 

DO BRASIL S.A. REQUERIDO: LUCAS NUNES DE MATOS 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. 14338464, 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, 27 de julho de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020598-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA OAB - MT9948/A (ADVOGADO)

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS JOSE MARTINS FERNANDES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1020598-22.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO RCI 

BRASIL S.A REQUERIDO: MARCOS JOSE MARTINS FERNANDES 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. 14312080, 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, 27 de julho de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1026765-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES OAB - SP171045 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MERCEDES SOUZA SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
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ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1026765-89.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO ITAUCARD 

S/A REQUERIDO: MERCEDES SOUZA SANTOS 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. 14312080, 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 e DETRAN, 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, 27 de julho de 

2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014604-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO 

PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIDA SYLBENE LAURINDO DA SILVA OAB - MT0006009A (ADVOGADO)

FERNANDO ROBERTO LAURINDO DA SILVA OAB - SP119050 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LIDIO LEITE DE MORAES FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1014604-47.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE 

ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO 

DE MATO GROSSO EXECUTADO: LIDIO LEITE DE MORAES FILHO Vistos. 

Verifica-se na petição de Id 11307521 e 11307514, que as partes 

entabularam acordo com o objetivo de encerrar o presente litígio. Destaco 

que, conforme o art. 12, § 2º, inciso I do CPC, estão excluídas na regra 

disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata da ordem de 

sentença a ser prolatada pelo juízo, "I - as sentenças proferidas em 

audiência, homologatórias de acordo ou de improcedência liminar do 

pedido". Desta feita, HOMOLOGO o acordo de vontades e JULGO e 

DECLARO EXTINTA esta Ação de Execução de Título Extrajudicial, 

fundada no Dec.-Lei 911/69, o que faço com amparo legal no artigo 487, 

inciso III, alínea “b” e “c”, 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, 27 de julho de 2018. Paulo Sergio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020370-81.2017.8.11.0041

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:

TAMIS PADILHA SOARES LEITE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT0008920A-B 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1020370-81.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: TAMIS PADILHA 

SOARES LEITE Vistos etc. Tratam-se de Embargos de Declaração opostos 

pelo Bradesco Administradora de Consórcios Ltda em face de a sentença 

que julgou extinta a ação, aduzindo que não houve intimação para 

emendar a inicial, ingressando a requerida no caderno processual, antes 

do momento adequado, que não se aplica a regra do comparecimento 

espontâneo na ação de busca e apreensão, antes do cumprimento da 

liminar, observando que foi a ré que deu causa a ação. Impugnado pela 

Embargante protestou pela rejeição, ante a tentativa de rediscussão da 

matéria, devendo ser aplicada a multa do artigo 1026 § 2º do CPC. É o 

relatório necessário. Inicialmente afasto a multa requerida pela Embargada 

por entender que não se encontram elencados os motivos a ela 

determinante. Outrossim, evidente a tentativa de rediscussão da matéria o 

que não é permitido pela Legislação vigente, não havendo contradição ou 

omissão, mas mero descontentamento com o resultado. O comparecimento 

da parte, não impede a busca e apreensão, cujo mérito seria conhecido no 

momento adequado, no entanto, ocorrendo a alegação de preliminar, esta 

deve ser vencida, no entanto, neste caso foi acolhida, não se falando em 

abertura de prazo para esse desiderato, diante da formação do 

contraditório, ademais, deve ser levado em conta que a comprovação da 

mora é pressuposto para ingresso da ação, sem ela, não se admite a 

liminar e/ou mesmo conhecimento dos pedidos. Desta feita, REJEITO os 

Embargos de Declaração. Transitada em julgado e em nada requerendo, 

arquivem-se com as anotações devidas. CUIABÁ, 31 de julho de 2018. 

Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002370-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA OAB - MT4677/O 

(ADVOGADO)

PEDRO SYLVIO SANO LITVAY OAB - MT7042/O (ADVOGADO)

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT0009247A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MURILO CESAR LEITE GATTASS ORRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1002370-33.2017.8.11.0041. REQUERENTE: COOPERATIVA DE 

CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE 

MATO GROSSO REQUERIDO: MURILO CESAR LEITE GATTASS ORRO 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, fundada no Dec.-Lei 911/69, 

ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS PROFISSIONAIS 

DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO em face de MURILO 

CESAR LEITE GATTAS ORRO, ambos qualificados nos autos em 

referência, relatando que as partes firmaram o Contrato de Financiamento 

com cláusula de alienação fiduciária CCB nº 934618 do veículo FIAT 

FIORINO TREKKING FURGÃO, Placa QBA-8475 descrito na inicial. Ante a 

constituição em mora, pleiteou a requerente 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 

do requerido em custas e honorários advocatícios. Atribuiu à causa o 

valor de R$ 35.877,60. A liminar foi deferida na decisão de Id: 9595881, e 

a apreensão do bem ocorreu em 02 de outubro de 2017, conforme se 

infere do auto de busca e apreensão de Id: 10131109, sendo o requerido 

citado na mesma oportunidade. No entanto, em que pese devidamente 

citado, o requerido deixou de se manifestar, conforme se infere da 

certidão de decurso de prazo de Id: 13288693. 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 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 
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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 da parte 

credora 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 da parte devedora, 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 

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 da proprietária fiduciária, a posse plena e exclusiva do 

bem descrito na peça vestibular, valendo esta, como título hábil para a 

transferência do certificado de propriedade. Condeno o réu ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% do 

valor da causa devidamente atualizado. Por derradeiro, intimo a instituição 

financeira para, em 15 dias depositar o valor referente às diligências 

complementares efetuadas e descritas na certidão de Id: 10131114. Em 

caso de silêncio, intime-se o Sr. Oficial de Justiça para adotar as medidas 

cabíveis para recebimento de seu crédito. Cumprido, proceda-se a 

comunicação ao departamento quanto ao seu pagamento. Transitada em 

julgado, em nada requerendo, arquivem-se, com as anotações e baixas 

devidas. P. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 26 de julho de 2018. Dr. Paulo Sérgio 

Carreira de Souza Juiz de Direito (Autos nº 1002370-33.2017)

2ª Vara Especializada em Direito Bancário

Edital

EDITAL DE CITAÇÃO PROCESSO DE EXECUÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N. 1033482-20.2017.8.11.0041

AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

EXEQÜENTE(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO 

E NEGÓCIOS – SICOOB INTEGRAÇÃO.

ADVOGADO DA PARTE EXEQUENTE: PHELIPPE AYSLAN FONSECA 

MENEGATTI

EXECUTADO: OLINDINETE PORTO DE SOUSA DAVID (pessoa jurídica) e 

OLINDINETE PORTO DE SOUSA DAVID

CITANDO: OLINDINETE PORTO DE SOUSA DAVID CNPJ: 

16.613.984/0001-16 e OLINDINETE PORTO DE SOUSA DAVID CPF: 

292.774.421-15

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 30/10/2017

VALOR DO DÉBITO: R$ 8.077,73

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DA PARTE DEVEDORA para no prazo 

de 03 (três) dias, a contar da data da expiração deste edital, efetuar o 

pagamento da dívida (art. 829, CPC), ressaltando que, 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 acessórios, bem como proceder a avaliação do bem penhorado 

e efetuando a intimação da penhora. FICA A DEVEDORA DEVIDAMENTE 

CIENTIFICADA de que o prazo de 15 (quinze) dias para o oferecimento de 

embargos também será contado a partir da data de expiração do prazo 

deste edital. FICA AINDA, DEVIDAMENTE CIENTIFICADA da possibilidade 

de depositar em juízo, apenas 30% da execução (valor principal + custas 

+ honorários) e o valor remanescente em até em 6 vezes, acrescidos de 

correção monetária (INPC) e juros de 1% ao mês (art. 916 do CPC).

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a,s) o(a,s) executado(a,s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 15 (quinze) dias para 

opor(oporem) embargos. Não havendo resposta no prazo especificado 

será decretada a revelia com nomeação de Curador Especial. Eu, digitei

Cuiabá - MT, 27 de julho de 2018.

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DA CONDENAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 38698-13.2016.811.0041 – CÓDIGO 1166744

ESPÉCIE: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHOPARTE

REQUERENTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSOPARTE

REQUERIDA: MARCELO RIBEIRO LEITE

INTIMANDO(A, S): Marcelo Ribeiro Leite, Cpf: 57196842120, Rg: 

0692297-0 SSP MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento da condenação, em 15 

(quinze) dias, contados da expiração do prazo do presente edital, sob 

pena de multa de dez por cento e penhora.

Eu, digitei.Cuiabá - MT, 30 de julho de 2018.Laura Ferreira Araújo e 

Medeiros. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014329-64.2018.8.11.0041

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:

CRISTIAN JONNY RIBEIRO CARLOS (EXECUTADO)

 

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
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Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1011582-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON JORGE GOUVEIA CAMARGO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO THIAGO BRAGA GOUVEIA OAB - MT24764/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

 

NOTA AO AUTOR/APELADO: Deverá o apelado responder o recurso de 

apelação, no prazo de Lei.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1013700-61.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICK DE LARA PINTO RIBEIRO (RÉU)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre a Carta Precatória devolvida, 

acostada aos autos e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017162-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES OAB - SP171045 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITA NASCIMENTO CASTRO DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Homologo, por sentença, a desistência da ação, para surtir 

seus efeitos legais e Julgo EXTINTO o processo, com fulcro no artigo 

485-VIII do CPC. Revogo a liminar concedida nos autos. Custas pelo 

desistente. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às 

anotações de estilo e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 

31.07.18

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1020975-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEIA VIANA CHAVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA MARIA LIRA OAB - MT22796/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (RÉU)

 

Vistos, etc. Mantenho a determinação dos autos, considerando que os 

documentos juntados, não comprovam rendimentos atuais da parte autora 

e ninguém vive do nada. Cumpra-se como ali consignado. Cumpra-se. 

Cuiabá, 31.07.18

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003556-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA COIMBRA CARVALHO TRONCON (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VICTOR HUGO DE CAMPOS SANTOS OAB - MT0012839A-O 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Em face da sentença prolatada, proceda-se levantamento de 

penhora, se existente. Cumprida a referida, arquive-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 31.07.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012948-21.2018.8.11.0041

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:

MAURITANIA MARQUES RUICCI (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, 

31.07.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003496-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA ALMIRA GALVAO DOURADO (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, 

31.07.18

Despacho Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1012555-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALZIRA LUIZA TAQUES FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUDMILLA MARTINS OAB - MT21836/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se o requerido para pagar a condenação em quinze 

dias, sob pena de multa de dez por cento e penhora. Havendo pagamento, 

diga o credor. Ao contrário, Converto a ação em Execução de Sentença e 

aplico a multa de dez por cento e fixo honorários advocatícios em 10%

(dez por cento) do valor do débito. Caso em que, defiro a penhora on line, 

devendo ser apresentado demonstrativo de débito atualizado com as 

verbas acima. Após, conclusos para efetivação. Cumpra-se. Cuiabá, 

31.07.18

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020081-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONDON & NASCIMENTO LTDA ME - ME (REQUERIDO)

 

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 
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o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se.

Intimação 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)

 

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: 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)

 

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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021239-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOACIR VIAPIANA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para no prazo legal, postular pela conversão 

da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não 

localização do bem. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 31.07.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005906-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRISCILA FERREIRA DO CARMO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para no prazo legal, postular pela conversão 

da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não 

localização do bem. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 31.07.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014972-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON NUNES DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para no prazo legal, postular pela conversão 

da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não 

localização do bem. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 31.07.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017979-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO VITOR DE ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para no prazo legal, postular pela conversão 

da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não 

localização do bem. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 31.07.18

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023213-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEREIRA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME (RÉU)

DOUGLAS HENRIQUE PEREIRA DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Proceda-se a correção do nome da ação, conforme inicial. 

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, 31.07.18

Intimação 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)

 

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-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1013149-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEUMANN E NEUMANN LTDA - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598/O-O (ADVOGADO)
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FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT0009405A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S/A (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

 

NOTA AO EMBARGANTE: Deverá o Embargante manifestar sobre 

impugnação dos embargos acostada aos autos, no prazo legal. NOTA AS 

PARTES: Deverão as partes especificarem provas que pretendem 

produzir, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037454-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA BENEDITA DE QUEIROZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTINA DE CARVALHO BALBINO OAB - MT0009346A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre os documentos de id: 14448490 e 

14448497 acostado aos autos, no prazo legal .

Intimação 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)

 

Deverá a parte autora efetuar o pagamento e a vinculação das guias de 

custas e taxas judiciárias ao processo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial

Intimação 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)

 

Deverá a parte autora efetuar o pagamento e a vinculação das guias de 

custas e taxas judiciárias ao processo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1020016-90.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WESLEY SILVA PEREIRA (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. O procedimento da ação é de conhecimento, assim, deverá o 

autor postular conforme a realidade processual, providenciando no prazo 

legal, a citação da parte requerida. Após, conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 

31.07.18

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017284-39.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOELSON VENEGA PEIXARIA EIRELI - ME (EXECUTADO)

JOELSON VENEGA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. A tentativa de penhora on line já foi efetivada nos autos, sem 

sucesso na satisfação do débito, facultando o credor o valor ali 

encontrado. Expeça-se alvará. Intime-se o credor para indicar outros bens 

passíveis de penhora e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 31.07.18

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1034229-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DULCINA ALVES DA SILVA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GETULIO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT20906/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - 014.361.971-39 

(PROCURADOR)

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - 240.621.201-78 (PROCURADOR)

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - 848.211.161-20 (PROCURADOR)

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - 028.473.811-55 (PROCURADOR)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Extraiam-se cópias dos julgados e da da certidão de trânsito 

em julgado, juntando-as no processo anunciado na inicial, certificando-se. 

Intimem-se as partes da chegada dos autos neste Juízo, nada sendo 

requerido, arquive-se. Cumpra-se. Cuiabá, 31.07.18

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019986-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NELZI MARIA FONSECA PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA OAB - MT0011247A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intimem-se as partes da chegada dos autos neste Juízo, nada 

sendo requerido, arquive-se. Cumpra-se. Cuiabá, 31.07.18

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004283-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELSO JOSE TIRLONI JUNIOR (RÉU)

KELYN TIRLONI (RÉU)

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

dar prosseguimento ao feito, no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção, advertindo que não serão considerados pedidos repetidos já 

analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma.Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023428-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO)

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059/O (ADVOGADO)

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO)

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO APARECIDO RIBEIRO (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, 31.07.18

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1023386-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNI 7 CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP (RÉU)

LUCIVANIA FRANCISCA DE SOUZA (RÉU)

LUCIANO MIDON CAMPOS DA LUZ (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em 

caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não 

havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação 

abaixo: Cite-se para pagar ou embargar, em quinze dias, constando todas 

às advertências previstas no artigo 700 e seguintes do CPC. Fixo os 

honorários advocatícios em 5%(cinco por cento) da causa. Consigne-se 

no mandado que caso haja pronto pagamento, estará isento de custas. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 31.07.18

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1023401-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO SOUSA DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em 

caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não 

havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação 

abaixo: Cite-se para pagar ou embargar, em quinze dias, constando todas 

às advertências previstas no artigo 700 e seguintes do CPC. Fixo os 

honorários advocatícios em 5%(cinco por cento) da causa. Consigne-se 

no mandado que caso haja pronto pagamento, estará isento de custas. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 31.07.18

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010239-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO)

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO)

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARDANS LOPES COM. E SERV. DE PECAS PARA VEICULOS EIRELI - ME 

(EXECUTADO)

WANESSA SOTOSKI LOPES (EXECUTADO)

THIAGO FERNANDO SOTOSKI LOPES (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Trata-se a presente de Ação de Execução, onde apesar de 

tratar de comarca contíguas, necessita a realização de atos além do oficial 

de Justiça, pois encontrando bens deverá além da arresto/penhora deverá 

proceder a hasta judicial e todos atos executórios, até liquidação da 

obrigação. Portanto, não se trata de mera citação/intimação, portanto 

deverá o autor comprovar a distribuição da carta precatória no prazo 

legal. Cumpra-se. Cuiabá, 01.05.2017

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002584-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALAICE DOS SANTOS RUELIS (RÉU)

AVM VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (RÉU)

ADRIANE FERNANDES ANGELO RUELIS (RÉU)

VALDIR RUELIS (RÉU)

OBED RUELIS (RÉU)

 

Em face da indicação dos Correios no envelope de correspondência 

devolvida, faço proceder à intimação da parte autora para manifestar nos 

autos, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1023059-64.2018.8.11.0041

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:

ECLAIR DIAVAN (RÉU)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias. Matilde Amorim, Servidora, 

matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014328-79.2018.8.11.0041

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:

EDSON SOARES DE MOURA (EXECUTADO)

ALTERNATIVA COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022130-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

PAULA FALZONI ROSSI (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias. Matilde Amorim, Servidora, 

matilde.amorim@tjmt.jus.br

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 990508 Nr: 18689-64.2015.811.0041

 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: BV FINANCEIRA S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE HENRIQUE NOGUEIRA DE 

ALMEIDA, SABRINE APARECIDA OLIVEIRA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15.484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:15.401/MT, MARCO AURÉLIO MESTRE MEDEIROS - 

OAB:15401/MT

 Vistos, etc.

Considerando que as partes fizeram composição amigável, conforme 

anunciado nos autos, Julgo por Resolução de Mérito a ação, com fulcro no 

artigo 487-III “b” do CPC. Revogo a liminar concedida nos autos, recolha-se 

mandado sem cumprimento e caso tenha sido cumprido. 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1106060 Nr: 12983-66.2016.811.0041

 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: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, TOP SHOW BAR 

AGENCIAMENTO E PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA, FLAVIO AUGUSTO 

THOMPSON BERNARDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAOLA CRISTINA RIOS PEREIRA 

FERNANDES - OAB:9.510

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNIELEN CHIARELLE DE 

SOUZA - OAB:12325, LIGIMARI GUELSI - OAB:12.582/MT, MARCELO 

ALVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445 - MT, PATRICIA LEDA VICARI - 

OAB:13796

 Certifico e dou fé que por ordem verbal da MM Juíza Dra Rita Soraya 

Tolentino de Barros, faço expedir intimação para o embargante indicar 

número de conta para a expedição de alvará como determinado nos autos, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1080281 Nr: 1629-44.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONY BARBOSA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora depositar diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1091026 Nr: 6603-27.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO ALMEIDA DAMASCENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO DA COSTA MARQUES - 

OAB:17154/O, FLAVIO NEVES COSTA - OAB:153.447- SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

As tentativas de citação nos endereços constantes dos autos já foram 

realizados. Assim, intime-se o autor para providenciar a citação no prazo 

legal.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 876561 Nr: 14482-56.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AWS TRANSPORTES DE CARGAS LTDA, ARI 

ROSA DOS SANTOS, CLEONICE SOUZA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA RAQUEL BELCULFINE 

SILVEIRA - OAB:160.487/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIR DEMÉTRIO - 

OAB:15.904/MT

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora depositar diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 826911 Nr: 32811-53.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC FINANCE BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANA DE SOUZA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO MARCONDES 

ALVES - OAB:5600/MT

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre a 

certidão negativa do Sr. Meirinho 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.: 1084628 Nr: 3654-30.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LENILZA ESPIRITO SANTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 OTA À PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada para apresentar, no 

prazo legal, guia de recolhimento de diligência para o endereço fornecido, 

ou seja, Bairro Altos da Serra da cidade de Cuiabá/MT, conforme 

anunciado as fls..121 o Bairro Santa Izabel.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 407714 Nr: 38983-50.2009.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMANDA ELIZA DE LIMA MENEGHELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:OAB/MT 

11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT, MARIA RITA SOARES CARVALHO - OAB:12.985/MT
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 Vistos, etc.

Intime-se o requerente para prestar contas da venda do bem e VRG, no 

prazo concedido na sentença, sob pena de considerar o valor do bem, 

conforme Tabela Fipe.

Após, diga a parte requerida e conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 425287 Nr: 8748-66.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURIVAL ROMERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DE CARVALHO 

JUNIOR - OAB:11958/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A/MT

 Vistos, etc.

Homologo, por sentença o acordo de fls.258/260 para surtir seus efeitos 

legais.

Expeça-se alvará caso ainda não tenha efetivado, certifique-se.

Após, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 403195 Nr: 35265-45.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHEFE TRANSPORTES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO VICENTE LEON - 

OAB:2249 MT

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada para 

comprovar a distribuição da Carta Precatória desentranhada, conforme 

certidão de fl. 539, na Comarca deprecada, no prazo legal de 05 (cinco) 

dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 819725 Nr: 25997-25.2013.811.0041

 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: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ARCELINO FERNANDES LEITE, 

DAYANA FERNANDES DA SILVA LEITE, EWERTON FERNANDES DA 

SILVA LEITE

 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:

 Vistos, etc.

Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, diga-se e 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 41377 Nr: 2718-40.1995.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NATÁLIA MARIA PEREIRA 

DOS SANTOS (PROCURADORA DO ESTADO) - OAB:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre o 

desarquivamento do feito, no prazo legal.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1166744 Nr: 38698-13.2016.811.0041

 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 ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO RIBEIRO LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:20

Nome do(s) Intimando (a,s):Marcelo Ribeiro Leite, Cpf: 57196842120, Rg: 

0692297-0 SSP MT

Valor das Custas Processuais:

Prazo para pagamento:

Pagamento sob pena de:

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1166744 Nr: 38698-13.2016.811.0041

 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 ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO RIBEIRO LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 NOTA A PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada para, querendo, 

retirar o Edital expedido nos autos, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1126720 Nr: 21612-29.2016.811.0041

 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: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON SANTIAGO- ME, JEFERSON 

SANTIAGO, MARCELLY AYALA FIORE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte requerida para pagar a condenação em quinze dias, sob 

pena de multa de dez por cento e penhora.

Havendo pagamento, diga o credor.

Ao contrário, Converto a ação em Execução de Sentença e aplico a multa 

de dez por cento e fixo honorários advocatícios em 10%(dez por cento) 

do valor do débito.

Caso em que, defiro a penhora on line, devendo ser apresentado 

demonstrativo de débito atualizado com as verbas acima. Após, conclusos 

para efetivação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 822270 Nr: 28449-08.2013.811.0041
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO CENTRO NORTE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES. 

- OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

O procedimento de execução não dispensa atuação do meirinho.

Assim, expeça-se carta precatória nos endereços declinados pelo autor 

para proceder citação e demais atos executórios.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 801262 Nr: 7692-90.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESARIOS DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARVÃO GRILL COMERCIO DE GENEROS 

ALIMENTICIOS- ME, EMANUELLE BEATRIZ CRUZ E SANTOS, MARCELO 

MOREIRA LEITE NOGUEIRA, RAFAEL HENRIQUE CRUZ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO MALHEIROS 

ABREU CAVALCANTI - OAB:OAB/MT 18.806, MIKAEL AGUIRRE 

CAVALCANTI - OAB:9.247/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO MOREIRA LEITE 

NOGUEIRA - OAB:9943/MT

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre a 

certidão negativa do Sr. Meirinho 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.: 1169312 Nr: 39840-52.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAKANO NAKANO LTDA - ME, WASHINGTON 

DA SILVA NAKANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCELO ALVARO CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO 

- OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora depositar diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 80691 Nr: 785-37.1992.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA AGROPECUÁRIA RIBEIRO LTDA, 

MARCIANO RIBEIRO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOE ORTIZ ARANTES - 

OAB:1166-A/MT

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte Autora retirar a Carta 

Precatória desentranhada nos autos, ou apresentar as guias de 

recolhimento de distribuição na comarca deprecada para remessa 

eletrônica, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1101470 Nr: 11112-98.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARGARETE DE OLIVEIRA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:OAB/MT 

11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Proceda-se abertura de novo volume.

Inclua-se a Defensoria Pública como defesa da parte requerida e não 

apenas como Curadora Especial.

Oficie-se como postulado pelo autor e intime-o para manifestar sobre 

postulação de fls.209/214.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1053939 Nr: 48317-98.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NADYAN LUIZA BALDISSERA - ME, LUIZ 

BALDISSERA, NADYAN LUIZA BALDISSERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCELO ALVARO CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:15445/MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre a 

certidão negativa do Sr. Meirinho 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.: 805581 Nr: 12041-39.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CSW IMPORTADORA E EXPORTADORA DE 

GRÃOS LTDA, MARCOS AURÉLIO DE SIQUEIRA, LEANDRO PERFECTO DE 

LAVOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSELY CRISTINA MARQUES 

CRUZ - OAB:OAB/SP 178.930, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - 

OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO AO ADVOGADO: Drª. ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ, 

OAB/SP n° 178.930: Deverá, no prazo de Lei, regularizar a representação 

processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 932980 Nr: 50916-44.2014.811.0041

 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): DOUGLAS MARTIN PAES DE BARROS, 

MANDALA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - OAB:5222/MT

 Vistos, etc.

Desentranhe-se carta precatória para nova tentativa de cumprimento, 

devendo o autor no prazo legal, comprovar a distribuição da referida como 

o depósito de diligência no Juízo deprecado.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 117002 Nr: 1246-09.1992.811.0041
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO NACIONAL DO NORTE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMUS COM.E REPRESENTAÇÕES LTDA., 

MARIA VILMA DE ALVARENGA FREIRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO - OAB:

 Vistos, etc.

Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, diga-se e 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1053128 Nr: 47962-88.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C. C. L. A. A. OURO VERDE DE MATO GROSSO- 

SICREDI OURO VERDE -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS IKEDA, ANDREIA DOMINGAS 

FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:21678/PE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre a 

certidão negativa do Sr. Meirinho e dar prosseguimento ao feito, no prazo 

legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 442417 Nr: 18457-28.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A - BASA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALQUIRIA MAMEDE COSTA MARQUES, 

MARIA JOSE PRADO DE ARRUDA, MARIA TEREZA MAMEDE ARRUDA, 

ESPOLIO DE BENEDITO MAMEDE DE ARRUDA FILHO, MARIA JOSÉ PRADO 

DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE AYRES BARROS - 

OAB:2402, JOSÉ FREDERICO FLEURY CURADO BROM - OAB:2943, 

KEYLA MÁRCIA GOMES ROSAL - OAB:2412

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO GOMES BRESSANE - 

OAB:8.616/OMT

 Vistos, etc.

Prestei informações cuja cópia segue em separado e enviado malote 

digital.

Recebo os embargos de declaração, se no prazo, certifique-se.

Entretanto, analisando seus argumentos verifica-se que não são capazes 

de alterar a decisão prolatada a qual mantenho pelos seus próprios 

fundamentos, devendo ser cumprido como ali consignado, em todos seus 

termos.

Não cabe aqui nesta decisão, enumerar os mesmos fundamentos já 

exaustivamente elencados na referida ou rediscutir a matéria já decidida.

Assim, cumpra-se a referida em todos seus termos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 807046 Nr: 13521-52.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELMAR DE MORAES VARELLA ME, NELMAR 

DE MORAES VARELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS B. 

MARTINS - OAB:13.994-A OAB/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 903972 Nr: 32842-39.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILEIDE INÊS BROD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16.846-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Homologo a desistência da penhora para surtir seus efeitos legais. 

Proceda-se o levantamento.

A tentativa de penhora on line já foi efetivada nos autos, sem sucesso, 

não havendo alteração do quadro.

Intime-se o autor para indicar outros bens passíveis de penhora.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1139690 Nr: 27242-66.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. ASSOC. 

OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO AUGUSTO CORRÊA DE ALMEIDA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO ÀS PARTES: Deverão as partes se manifestarem sobre os 

Cálculos do Contador de fls. 135, no prazo de Lei.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1050982 Nr: 46893-21.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADIO TAXI CUIABANA LTDA, ARQUIMEDIO 

ANTONIO DE OLIVEIRA, ELTON PEREIRA DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAZARO ROBERTO MOREIRA 

LIMA - OAB:10.006/MT

 Vistos, etc.

Em face da certidão de fl.286, retifico a decisão de fl.278, passando ter a 

seguinte redação:

"A arrematação já foi consolidada, restando prejudicada a pretensão da 

parte devedora. Até porque, deveria ingressar com procedimento próprio 

para questionar a arrematação.

Proceda-se vinculações dos valores depositados nos autos e efetive-se o 

abatimento do ônus do imóvel de fl.276, do valor depositado nos autos.

Expeça-se carta de arrematação e alvará do valor de fl.276 em nome do 

arrematante, como do leiloeiro.

Remetam-se os autos ao Contador para atualizar o débito abatendo o valor 

atualizado da arrematação e dos valores levantados às fls.163/166.

Após, conclusos".

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 79146 Nr: 8333-64.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNALDO CÉSAR IRGANG, ROBERTO 

MARTINEZ IRGANG, LUÍZA MARTINS IRGANG

 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: CARLA COSTA CARVALHO - 

OAB:6868, CARLA SALETE CHIODELLI - OAB:6887/MT

 Certifico e dou fé que por ordem verbal da MM Juíza Dra Rita Soraya 

Tolentino de Barros, faço expedir intimação para a arrematante Maria 

Stella da Silva, aqui representada pelos advogados José Carlos de Souza 

Pires - OAB/MT 1.938-A e Leonardo Bruno Vieira de Figueiredo - OAB/MT 

8.617, indicar número de conta para a expedição de alvará, e ainda, 

manifestar sobre a restituição anunciada às fls.333/334, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 877817 Nr: 15331-28.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIOTERRA INDUSTRIA DE RECICLAGEM LTDA - 

EPP, WALTER ANTONIO RONDINA NETO, ODIVALDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ROBERTO GOMES 

DE OLIVEIRA - OAB:10.168/MT

 NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre a 

certidão parcialmente positiva do Sr. Meirinho, negativa quanto à intimação 

do executado WALTER ANTONIO RONDINA NETO, 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.: 403195 Nr: 35265-45.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHEFE TRANSPORTES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO VICENTE LEON - 

OAB:2249 MT

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte Autora retirar a Carta 

Precatória desentranhada 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.: 1215139 Nr: 9963-33.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELLE MORAIS ANTONI MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A, CAMPOS VEICULOS 

LTDA ME, ANTONIO CESAR ALVES DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLA CRISTINA KNEIP ROSA 

SILVA - OAB:9587/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora se manifestar sobre a 

Contestação de fls. 110/111, no prazo de Lei.

NOTA ÀS PARTES: Deverão as partes especificar as provas que 

pretendem produzir, no prazo legal de 05 (dias) úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 947650 Nr: 58934-54.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHOP OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO 

LTDA ME, FRANCISCO IRISMAR RODRIGUES, KATIANA CORREA BAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, SÉRVIO TÚLIO BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ACY GOMES DE MOURA - 

OAB:20.565/MT, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:, SEBASTIÃO JESUINO DE OLIVEIRA - OAB:8137/MT

 Vistos, etc.

Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, diga-se e 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1161939 Nr: 36736-52.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DURCILENE MARIA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO QUEIROZ DA SILVA 

- OAB:18345-MT, AUXILIADORA MARIA GOMES - OAB:18.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERVIO TULIO DE BARCELOS 

- OAB:14258-A/MT

 INTIMAÇÃO ÀS PARTES: Deverão as partes se manifestarem sobre os 

Cálculos do Contador de fls. 197/198, no prazo de Lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 14790 Nr: 8574-28.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A, CIA ITAULEASING DE 

ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGRÍCOLA DE PROD. CANA 

DE NOVO PARECIS, RODOLFO GOMES DA SILVA, ESPÓLIO DE JOSÉ 

GOMES DA SILVA, LUIZ ALBERTO GOMES DA SILVA, JOÃO CANDIDO 

PINHEIROREGO FILHO, ARLINDO ANGELO DE MORAES, CRISTOVÃO 

AFONSO DA SILVA, MARIZETE PRADO CATARINO (ESPÓLIO DE 

DONIZETTI DO PRADO), MARIETE PRADO DA SILVA (ESPÓLIO DE 

DONIZETTI DO PRADO), MARGARETI PRADO FALEIROS (ESPÓLIO DE 

DONIZETTI DO PRADO), DONIZETI PRADO FILHO (ESPÓLIO DE DONIZETTI 

DO PRADO), ESPOLIO DE DONIZETTI DO PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:MT 3473-A, ANTONIO FRANCISCATO SANCHES - 

OAB:2.321-B/MT

 Deverá a parte autora tomar ciência do alvará eletrônico expedido nos 

autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 166972 Nr: 16635-14.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HALLEYDIGITAL - MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS LTDA, WALDIR ANTÔNIO SERAFIM DA SILVA, ELENICE 

RIBEIRO SERAFIM DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7.568-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7.680/MT, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - 

OAB:7680 MT, EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - OAB:MT 5222, EUCLIDES 

RIBEIRO S. JUNIOR - OAB:5.222/MT

 Deverá a parte autora tomar ciência do alvará eletrônico expedido nos 

autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 277265 Nr: 4972-63.2007.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AJURICABA CAVALCANTE LEMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZÔNIA S/A - BASA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSA LOPES VIERA 

VIDAURRE - OAB:MT/9000, DEOCLÉCIO BOEIRA BRAGA - 

OAB:2169-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8.689/MT

 Deverá a parte autora tomar ciência do alvará eletrônico expedido nos 

autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 796881 Nr: 3245-59.2013.811.0041

 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: RUBENS MOREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A, BANCO SANTANDER/ 

REAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA- CUIABA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Deverá a parte autora tomar ciência do alvará eletrônico expedido nos 

autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1102460 Nr: 11517-37.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIMEIRE MARQUES FONTES PEIXOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO HONDA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Deverá a parte autora tomar ciência do alvará eletrônico expedido nos 

autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 796881 Nr: 3245-59.2013.811.0041

 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: RUBENS MOREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A, BANCO SANTANDER/ 

REAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA- CUIABA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Deverá a parte requerida Banco do Brasil tomar ciência do alvará 

eletrônico expedido nos autos, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1249040 Nr: 20833-40.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ RODRIGUES CRESPILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA SILVA 

INEZ DE ALMEIDA - OAB:MT 7355/A, ISABELLY FURTUNATO - 

OAB:21705-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 Vistos, etc.

Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, diga-se e 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 953819 Nr: 1946-76.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUTURA LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA, 

EDIVALDO DIAS DE OLIVEIRA, JOSÉ RODRIGUES CRESPILHO, MARIA 

NELIDE TREVISAN CRESPILHO, VANILSON DIAS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK DA S. I. 

DE ALMEIDA - OAB:7355-A / MT, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:, FABIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9.405/MT, 

ISABELLY FURTUNATO - OAB:21.705-B/MT, KALYNCA SILVA INEZ DE 

ALMEIDA - OAB:15.598/MT

 Vistos, etc.

Defiro a dilação por dez dias, para depósito de diligência. Após, 

desentranhe-se mandado de penhora e demais atos, aditando-o para o 

meirinho valer-se de suas prerrogativas, inclusive arrombamento e reforço 

policial, se necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1116991 Nr: 17457-80.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B. R. P. CONSTRUTORA, JOSÉ CARLOS PENA 

DA SILVA, JOSÉ CARLOS PENA DA SILVA, ADINALVA COSTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6.189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIEZER JOSE TEIXEIRA - 

OAB:21149/O

 NOTA À PARTE AUTORA: Fica a parte exequente intimada para tomar 

conhecimento sobre a certidão acostada à fl. 193 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.: 710510 Nr: 3473-05.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. A. RODRIGUES JUNIOR COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇAO ME, CARLOS ALBERTO RODRIGUES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 istos, etc.

A tentativa de penhora on line já foi realizada nos autos, sem sucesso.

Assim, intime-se o credor para indicar outros bens passíveis de penhora, 

no prazo legal. Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1137788 Nr: 26474-43.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATA GUIMARÃES BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ AUGUSTO DE RESENDE 

JUNIOR - OAB:131443/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - 

OAB:16.649/MT

 Vistos, etc.

Proceda-se abertura de novo volume.
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Intime-se o autor para manifestar sobre pedido de fls.192/201.

Oficie-se como postulado à fl.202.

Após, diga-se e conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 805581 Nr: 12041-39.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CSW IMPORTADORA E EXPORTADORA DE 

GRÃOS LTDA, MARCOS AURÉLIO DE SIQUEIRA, LEANDRO PERFECTO DE 

LAVOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSELY CRISTINA MARQUES 

CRUZ - OAB:OAB/SP 178.930, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - 

OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À ADVOGADA Drª. ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ, 

OAB/SP n° 178.930: "Vistos, etc. Intime-se o Postulante de fl.97 para fazer 

comprovação da cessão ali anunciada. Após, diga o credor. Não havendo 

impugnação, proceda-se a retificação do polo ativo da ação e diga-se em 

dez dias. Cumpra-se."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1241227 Nr: 18487-19.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MODAL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME, 

RAFAEL BASTOS BELIZARIO, LUIZ ANTONIO PRADO GARCIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO CALVO - 

OAB:12342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS B. 

MARTINS - OAB:13.994-A OAB/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Vistos, etc.

Intimem-se as partes da chegada dos autos neste Juízo, nada sendo 

requerido, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1309067 Nr: 10654-13.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HIGOR REIJI TOMIYOSHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora se manifestar sobre a 

Impugnação aos Embargos à Execução de fls. 44/57, no prazo de Lei.

NOTA ÀS PARTES: Deverão as partes especificar as provas que 

pretendem produzir, no prazo legal de 05 (dias) úteis.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1019750-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO AUGUSTO DE MELLO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIGIA IRACEMA CHRISTOFOLO DE MELLO OAB - PR0081719A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Recebo os embargos de declaração, se no prazo, 

certifique-se. Entretanto, analisando seus argumentos verifica-se que não 

são capazes de alterar a sentença prolatada a qual mantenho pelos seus 

próprios fundamentos, devendo ser cumprido como ali consignado, em 

todos seus termos. No momento que postulou pelo arquivamento do feito, 

reduz na desistência da ação, pelo não cumprimento da determinação 

imposta nos autos. Assim, cumpra-se a referida em todos seus termos. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 31.07.18

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023356-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADELINO FERREIRA NORONHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSON ALVES CAMPOS OAB - MT0019448A (ADVOGADO)

ALEX JOSE SILVA OAB - MT0009053A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE AUXILIARES E TECNICOS DE ENFERMAGEM E PROFISS 

(RÉU)

ITAU UNIBANCO 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, 31.07.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023341-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT0011877S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAYANE LUZIA DE MAGALHAES (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, 31.07.18

Sentença
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Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009202-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F C OPTICA EIRELI - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

anderson rosa ferreira OAB - MT14156/O-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. A parte autora foi intimada para manifestar nos autos, no 

prazo de quinze dias, para emendar a inicial, como determinado no feito. 

Entretanto, deixou transcorrer o prazo assinalado, sem dar impulso 

processual que somente a ele compete, demonstrando não ter interesse 

no desfecho da ação, complementando a inicial. Assim, não há como dar 

prosseguimento a demanda, sem que o autor emende a exordial como 

documentos necessários para a ação. Diante do exposto, Indefiro a inicial 

e Julgo EXTINTO o feito, nos termos do artigo 485-I do CPC. Custas pelo 

autor. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações 

de estilo e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 31.07.18

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015782-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARTUR VIDAL SANTANA 03215053101 (AUTOR)

ARTUR VIDAL SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBENIS PEREIRA JARA OAB - MT0015967A (ADVOGADO)

HERBERT COSTA THOMANN OAB - MT20709/E (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. A parte autora foi intimada para manifestar nos autos, no 

prazo de quinze dias, para emendar a inicial, como determinado no feito. 

Entretanto, deixou transcorrer o prazo assinalado, sem dar impulso 

processual que somente a ele compete, demonstrando não ter interesse 

no desfecho da ação, complementando a inicial. Assim, não há como dar 

prosseguimento a demanda, sem que o autor emende a exordial como 

documentos necessários para a ação. Diante do exposto, Indefiro a inicial 

e Julgo EXTINTO o feito, nos termos do artigo 485-I do CPC. Custas pelo 

autor. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações 

de estilo e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 31.07.18

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018691-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA HELENA BASTIAN FAGUNDES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO MACIEL ALVES FERRAZ OAB - MT19463/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Homologo o acordo apresentado pelas partes para surtir seus 

efeitos legais. Considerando que a parte executada satisfez a obrigação, 

conforme anunciado pelo credor, Julgo EXTINTO o processo com fulcro no 

que determina o artigo 924-II do CPC. Proceda-se levantamento de 

penhora, se existente. Custas pelo executado. Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, procedendo às anotações de estilo e após, arquive-se. P. R. 

I. Cumpra-se. Cuiabá, 31.07.18

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017884-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAIZA MEDEIROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILIPE GIMENES DE FREITAS OAB - MT6709/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Homologo, por sentença, o acordo apresentado nos autos, 

para surtir seus efeitos legais, diante da anuência expressa da parte 

requerida e Julgo por Resolução de Mérito a ação, com fulcro no artigo 

487-III “b” do CPC. Custas como acordado. Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, procedendo às anotações de estilo, cumpra-se o acordo e 

arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 31.07.18

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015077-96.2018.8.11.0041

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)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Homologo, por sentença, a desistência da ação, para surtir 

seus efeitos legais e Julgo EXTINTO o processo, com fulcro no artigo 

485-VIII do CPC. Custas pelo desistente. Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, procedendo às anotações de estilo e após, arquive-se. P. R. 

I. Cumpra-se. Cuiabá, 31.07.18

Sentença Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1007646-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINO NERES DE SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVELIN DAYANE PEDROSO BELIZARIO OAB - MT20309/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Natalino Neres de Santana, devidamente qualificado nos 

autos, ingressou com a presente Ação de Exibição de Documentos c/c 

Pedido de Tutela Cautelar, contra Banco Bonsucesso S/A, 

preliminarmente, postulou pela concessão dos benefícios da justiça 

gratuita. Alegou em síntese que celebrou contratos de cartão de credito 

consignado com a requerida, sendo as parcelas debitadas 

mensalmente/automaticamente do seu salário. Ressaltou que não teve 

conhecimento prévio do teor completo do pacto firmado. Aduziu que 

procurou o requerido a fim de que lhe fosse fornecido um demonstrativo, 

no qual constasse o montante já amortizado, as data em que foram feitos 

os pagamentos e os encargos cobrados, porém não obteve êxito. 

Enfatizou seu direito, fundamentando nos artigos 396 e 397 do Novo 

Código de Processo Civil. Elucidou que ajuizará a competente Ação 

Revisional de Contrato, maiormente com a utilização dos documentos ora 

perseguidos. Asseverou sobre os requisitos para concessão da tutela. 

Rogou pela procedência da ação, com a concessão dos benefícios da 

justiça gratuita e com a concessão da liminar para a exibição de todos os 

contratos consignados e ativos relacionados ao nome do requerente, 

apresentação e esclarecimento de planilha de cálculos, com a justificativa 

do valor da dívida e descriminação do início e termino do desconto em 

folha de pagamento e descriminação pormenorizada dos juros e demais 

encargos. Instruiu o pedido com documentos ao id. 5509104/ 5509191. Ao 

id. 6070644 o autor informou a interposição de Agravo de Instrumento 

contra a decisão que indeferiu a justiça gratuita ao requerente. Ao id. 

10319283 foi juntado aos autos a decisão do Agravo de Instrumento 

nº1003211-54.2017.8.11.0041, que deu provimento ao recurso a fim de 

reformar a decisão combatida e conceder ao autor os benefícios da 
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justiça gratuita. A liminar foi concedida, para apresentação de documentos 

especificados na inicial em 5 (cinco) dias, nos termos da decisão de id. 

10324006. Em resposta (id. 13834779), o requerido apresentou 

contestação. Prefacialmente, requereu a retificação do pólo passivo para 

Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A, posto que todos os contratos 

pertencentes ao Banco Bonsucesso foram cedidos ao Banco Olé. No 

mérito, traçou a realidade dos fatos. Afirmou que o contrato em questão é 

uma operação denominada Cartão Bonsucesso Visa, registrada sob o n.º 

820845072 e vinculada ao benefício da parte autora. Do não 

ressarcimento em dobro/danos materiais; da pretensão resistida e do dano 

moral. Rebateu o pleito de inversão do ônus da prova. Rogou pelo 

acolhimento da preliminar arguida e pela improcedência da demanda, com 

a compensação do valor total do contrato feito pela parte autora, conforme 

comprovantes em anexo e valores constantes no contrato com o possível 

valor a ser pago à parte autora em sede de condenação. Juntou 

documentos de id. 13834779/ 13834716. A parte autora apresentou 

réplica à contestação ao id. 14105442, ratificando as teses iniciais. Aduziu 

que o requerido somente após o ajuizamento da presente demanda, exibiu 

o documento pleiteado, e, ainda, de forma incompleta. Vieram-me 

conclusos os autos para decisão. É o Relatório. Fundamento. DECIDO. 

Trata-se a presente de Ação de Exibição de Documentos c/c Pedido de 

Tutela Cautelar, contra Banco Bonsucesso, em que o autor rogou pela 

procedência da ação, com a concessão dos benefícios da justiça gratuita 

e com a concessão da liminar para a exibição de todos os contratos 

consignados e ativos relacionados ao nome do requerente, apresentação 

e esclarecimento de planilha de cálculos, com a justificativa do valor da 

dívida e descriminação do início e termino do desconto em folha de 

pagamento e descriminação pormenorizada dos juros e demais encargos. 

Por seu turno, o requerido rogou pelo acolhimento da preliminar de 

retificação do pólo passivo para Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A 

e pela improcedência da demanda, com a compensação do valor total do 

contrato feito pela parte autora e valores constantes no contrato com o 

possível valor a ser pago ao autor em sede de condenação. Considerando 

que a matéria tratada nos presentes é de direito e de cunho documental e 

estes, encontram 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. Inicialmente, 

quanto ao pleito de retificação do pólo passivo, entendo que merece 

guarida, com base nos documentos acostados ao id. 13834759, que 

comprovam a necessidade da alteração para Banco Olé Bonsucesso 

Consignado S/A. Ademais, não houve impugnação do pedido pela parte 

contrária. Expeça-se o necessário. Analisando os autos, nota-se que o 

requerido apresentou os documentos postulados na inicial aos ids. 

13834795/ 13834716, tendo apresentado o contrato de cartão de crédito 

pactuado entre as partes, as faturas referentes aos meses de uso do 

cartão de crédito, uma planilha com especificação mês a mês dos valores 

cobrados e pagos pelo autor e ainda, os comprovantes de TEDS 

efetuados na conta do autor. Vejam que, apesar do autor não se dar por 

satisfeito, os documentos juntados aos autos são suficientes para 

atendimento da pretensão indicada na inicial, reputando satisfeita a 

obrigação. Por outro lado, verifico que apesar do requerido afirmar que 

não houve recusa na apresentação, esta somente veio aos autos após a 

concessão de liminar, devendo arcar com a sucumbência. Patente é o 

direito do autor na postulação da apresentação do referido documento 

como pretendido. O requerido não demonstrou que quando firmaram a 

negociação tenha entregues tais documentos ao autor ou tenha lhe 

enviado, pois tal obrigação seria sua. Vejam que o pedido inicial independe 

de procedimento administrativo. A ação cautelar é meio idôneo para a 

pretensão postulada pela parte autora, posto que, resta evidente a 

obrigatoriedade do requerido em apresentar tais documentos. Denota-se 

que estão presentes os requisitos legais para acolhimento da inicial. O 

direito que o consumidor tem de ter acesso às informações relativas ao 

serviço por ele contratado não se submete a nenhuma condição, é 

inerente às relações de consumo, não podendo o seu exercício sofrer 

impedimentos. Nos termos do art. 399, I do NCPC, aquele que tem 

necessidade de obter documento sob a guarda ou administração, como no 

caso, de instituição financeira, tem o direito de exigir desta a devida 

exibição. Nesse sentido se posiciona a jurisprudência, senão vejamos: 

“EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - OBRIGAÇÃO DE 

FORNECER A DOCUMENTAÇÃO REQUERIDA POR CLIENTE - ATRIBUIÇÃO 

DO ÔNUS DA EXIBIÇÃO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. A instituição 

bancária tem o dever de fornecer a documentação requerida por seu 

cliente através de ação de exibição de documentos, devendo os ônus 

dessa exibição correr por conta de quem detém os documentos, ou seja, o 

banco. (TJMG. Apel. nº 424.608-6. 14ª Câm. Cív. Rel. Dídimo Inocêncio de 

Paula. 12/02/04.)”. Conforme exposto alhures, verifica-se que a 

propositura da ação decorreu da inércia do requerido, razão pela qual, 

cabe a ele arcar com o ônus de sucumbência. Diante do exposto e 

considerando o que mais consta dos autos Julgo por Resolução de Mérito 

a presente Ação de Exibição de Documentos c/c Pedido de Tutela Cautelar 

e ACOLHO o pedido inicial, diante da satisfação da pretensão inicial, com 

fundamento no que dispõe os artigos 485-I e 400, parágrafo único, do 

Novo Código de Processo Civil, dando por satisfeita a obrigação. Condeno 

o requerido nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios 

que arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais) atualizados 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 aplicação de multa de dez por 

cento e expedição de mandado de penhora e avaliação. P. R. I. 

Cumpra-se. Cuiabá, 31.07.18

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020555-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J B DE AQUINO EIRELI - ME (RÉU)

JOADIR BENEDITO DE AQUINO (RÉU)

GONCALINA CONCEICAO MENDES DE AQUINO (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Banco Bradesco S/A, devidamente qualificado nos autos, 

ingressou com a presente Ação de Cobrança, contra Mercado do Papai 

Eireli ME, Joadir Benedito de Aquino e Gonçalina Conceição Mendes de 

Aquino, visando o recebimento da importância de R$ 30.348,65 (trinta mil e 

trezentos e quarenta e oito reais e sessenta e cinco centavos), com base 

no limite concedido pela Proposta de Abertura e Movimentação de Conta 

de Depósitos a e Termo de Opção Pessoa Jurídica especificado no id. 

Num. 8685572 - Pág. 3/Pág. 10. Aduziu que desde a data de 10/03/2017, 

os requeridos não saldam os valores em débitos em sua conta corrente, e 

que, por esta razão, não restou alternativa ao autor, a não ser entrar com 

a presente ação para o recebimento do seu crédito. Juntou documentos 

nos ids. Num. 8685547 - Pág. 1/Num. 8685578 - Pág. 6. Nos termos da 

decisão de id. Num. 8698860 - Pág. 1/Pág.3 o feito fora remetido para esta 

Vara Especializada, em decorrência do Provimento nº 004/2008/CM, que 

criou as varas com competência exclusiva em direito bancário. As partes 

requeridas J B de Aquino Eireli – ME e Joadir Benedito de Aquino foram 

devidamente citados conforme diligência do oficial de justiça de id. 906943 

e não efetuaram o pagamento e não apresentaram defesa a presente 

ação, conforme certificado no id. Num. 12160286 - Pág. 1. A parte 

requerida Gonçalina Conceição Mendes de Aquino foi citado por edital (id. 

Num. 11522720 - Pág. 1/Pág.2), tendo sido certificado o decurso do prazo 

de citação, sem resposta da parte requerida no id. Num. 12160286 - Pág. 

1, fato que resultou o decreto de revelia, nos termos da decisão de id. 

Num. 12163283 - Pág. 1, nomeando-lhe Curador Especial. Em resposta (id. 

Num. 13740452 - Pág. 1/Pág.5) a parte requerida Gonçalina Conceição 

Mendes de Aquino, através da curadoria, apresentou contestação. No 

mérito, sustentou a possibilidade de contestação por negativa geral, 

dispensando a impugnação específica. Aduziu sobre os contratos 

bancários, defendendo a relação de consumo existente entre as partes. 

Afirmou ser o contrato de adesão e que seus encargos não foram 

discutidos. Aduziu sobre a onerosidade excessiva do contrato em relação 

aos juros remuneratórios na ordem de 13,14% ao mês, vez que a taxa 

permitida para a operação é de 3,45% no mês de janeiro/2017; 3,36% no 

mês de fevereiro e 3,39 em março/2017. Elucidou sobre a boa fé do 

consumidor. Pugnou pela declaração de nulidade das cláusulas que 

preveem a taxa de juros na ordem de 13,14% ao mês, devendo ser 

aplicada a taxa média de juros de mercado que na época era na ordem de 

3,45% no mês de janeiro/2017, de 3,36% em fevereiro/2017 e 3,39% em 

março/2017, para Empréstimos de Conta Garantida, bem como a 

declaração de nulidade da cobrança de encargos de inadimplemento 
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acima dos encargos legais, todos encargos abusivos, por estarem em 

dissonância com o Código de Defesa do Consumidor. Juntou documentos 

nos ids. Num. 13740599 - Pág. 1/ Num. 13740682 - Pág. 14. Em seguida no 

id. Num. 14226811 - Pág. 1/Pág.7, o autor apresentou impugnação à 

contestação, ratificando a tese inicial. Vieram-me conclusos os autos, 

para decisão. É o Relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se da presente 

Ação de Cobrança, contra Mercado do Papai Eireli ME, Joadir Benedito de 

Aquino e Gonçalina Conceição Mendes de Aquino, visando o recebimento 

da importância de R$ 30.348,65 (trinta mil e trezentos e quarenta e oito 

reais e sessenta e cinco centavos), com base no limite concedido pela 

Proposta de Abertura e Movimentação de Conta de Depósitos e Termo de 

Opção Pessoa Jurídica especificado no id. Num. 8685572 - Pág. 3/Pág. 10. 

Somente a parte requerida Gonçalina Conceição Mendes de Aquino 

apresentou resposta nos autos, através da curadoria. Pugnou pela 

declaração de nulidade das cláusulas que preveem a taxa de juros na 

ordem de 13,14% ao mês, devendo ser aplicada a taxa média de juros de 

mercado que na época era na ordem de 3,45% no mês de janeiro/2017, de 

3,36% em fevereiro/2017 e 3,39% em março/2017, para Empréstimos de 

Conta Garantida, bem como a declaração de nulidade da cobrança de 

encargos de inadimplemento acima dos encargos legais. Compulsando os 

autos, verifica-se estar maduro para receber decisão, dispensando 

produção de provas em audiência ou pericial, pois trata de matéria de 

direito e documental e estas já estão nos autos, razão pela qual, julgo 

antecipado à lide, nos termos do artigo 355-I do Novo Código de Processo 

Civil. Na Ação Cobrança, necessita apenas do autor provar, com prova 

escrita, a dívida sem força executiva. A parte requerente pretende com a 

presente ação de cobrança o recebimento da importância de R$ 30.348,65 

(trinta mil trezentos e quarenta e oito reais e sessenta e cinco centavos), 

em decorrência de limite de crédito concedido através da Proposta de 

Abertura e Movimentação de Conta de Depósitos a Produtos de Crédito 

e/ou Serviços Financeiros – Contrato Global de Relacionamento. Verifico 

que, a parte requerente junta aos autos Cartão de Assinaturas (id. 

8685572 – Pág.1/Pág.2); Proposta de Abertura e Movimentação de Conta 

de Depósitos e Termo de Opção Pessoa Jurídica – HSBC Empresas (id. 

8685572 – Pág.3/Pág.10); Demonstrativo de Débito (id. 8685578 – Pág.2); 

Demonstrativo da Operação (id. 8685578 – Pág.3/Pág.10). Os referidos 

documentos comprovam a relação jurídica existente entre as partes. 

Contudo, em relação ao débito da lide, não vislumbro nos autos, qualquer 

documento hábil, para a comprovação do crédito pleiteado pela parte 

requerente. Apenas com os documentos juntados aos autos, não é 

possível verificar a realização da transação alegada pela parte requerente 

em sua petição inicial, qual seja, utilização de limite de crédito e 

disponibilização de valores aos requeridos. Sequer foi juntado aos autos o 

Contrato Global de Relacionamento, como anunciado da inicial, apena 

consta uma Proposta de Abertura e Movimentação de Conta de Depósitos 

e Termo de Opção Pessoa Jurídica, que, no caso é sujeita a aprovação, 

conforme se verifica no item 16 da referida proposta (id. 8685572 – 

Pág.7). O débito originário de saldo devedor em conta corrente é aquele 

comprovado através de extratos que indicam as operações normais de 

débito e crédito, porém, patente à ausência de demonstração da evolução 

da suposta dívida dos requeridos com o Banco, pois, em se tratando de 

utilização de limite de valores concedidos, deveria haver a efetiva 

utilização da mencionada operação, ônus que cabia a parte requerida. 

Portanto, não ficou comprovada nos autos, a utilização da mencionada 

operação, ônus que cabia à parte requerente, nos termos do art. 373, I, do 

NCPC. Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos, 

Julgo Improcedente a Ação Ordinária de Cobrança, ante a ausência de 

comprovação da existência de débito, com fulcro no que dispõe o artigo 

487, I do NCPC. Condeno a parte requerente nas custas e despesas 

processuais, bem como, nos honorários advocatícios à Curadora Especial 

que arbitro em 10% (dez por cento) da causa, devidamente atualizada a 

partir do ajuizamento da ação. Com o trânsito em julgado, certifique-se, 

procedendo às anotações de estilo e após, intime-se a parte requerente 

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, 31.07.18

3ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Despacho Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1023037-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASTCC - ASSOCIACAO DE AMPARO AO TRABALHO CIDADANIA E 

CONSUMIDORES (REQUERENTE)

AMAZON CONSTRUTORA LTDA (REQUERENTE)

AMAZON INDUSTRIA E COMERCIO DE CONCRETOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SANTOS DA SILVA OAB - BA43515 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1023037-06.2018.8.11.0041. REQUERENTE: ASTCC - 

ASSOCIACAO DE AMPARO AO TRABALHO CIDADANIA E 

CONSUMIDORES, AMAZON INDUSTRIA E COMERCIO DE CONCRETOS 

LTDA - ME, AMAZON CONSTRUTORA LTDA REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL S.A, BANCO DO BRASIL SA Vistos. Nos termos do Provimento n.º 

22/2016-CGJ, intime-se a parte Autora a promover a vinculação da guia de 

recolhimento das custas e taxa judiciais de distribuição da ação, 

ressaltando-se que a guia está disponível no site eletrônico 

www.tjmt.jus.br, no link emissão de guia eletrônica, sendo obrigatória a 

inclusão do número do processo ora distribuído. Não sendo juntada a guia 

acompanhada do respectivo recolhimento no prazo estabelecido no art. 

290, do NCPC, em quinze (15) dias, haverá o cancelamento da distribuição 

da presente demanda. Recolhidas as custas, retornem conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 27 de julho de 2018 JOSÉ ARIMATEA 

NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023300-38.2018.8.11.0041

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:

MARILDA MARQUES FONTES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1023300-38.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO 

BONSUCESSO CONSIGNADO S/A EXECUTADO: MARILDA MARQUES 

FONTES Vistos. EXPEÇA-SE O MANDADO EXECUTIVO, citando-se a parte 

Executada para efetuar o pagamento apontado na inicial em três (03) dias, 

a contar da citação, sob pena de penhora (NCPC, art. 829). Proposta a 

presente execução de título extrajudicial, nos termos dos arts. 797 e 798 

do NCPC, fixo de plano, os honorários advocatícios de dez por cento 

(10%) do valor da causa, a serem pagos pelo Executado, ressaltando-se 

que no caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. Caso queira, o 

exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, 

com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação 

no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, 

arresto ou indisponibilidade, nos termos do art. 828 e ss. do NCPC. 

Cumpra-se na forma do art. 829 e 830 do NCPC. Inclua-se no mandado as 

disposições dos arts. 252 usque 255, CPC/2015, para serem cumpridas 

pelo oficial de Justiça. Em quinze (15) dias, o Autor comprove o 

recolhimento das custas e taxa de distribuição da ação, sob pena de 

cancelamento desta nos termos do art. 290, do CPC e, em igual prazo 

recolha a diligencia do oficial de justiça, por meio do pagamento de guias 

emitidas exclusivamente pelo portal eletrônico do TJ/MT, sob pena de 

extinção sem julgamento do mérito. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), 31 

de julho de 2018 JOSE ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023336-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARTEVALDO VIEIRA DOS SANTOS - ME (EXECUTADO)

ARTEVALDO VIEIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1023336-80.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: ITAU UNIBANCO S/A 

EXECUTADO: ARTEVALDO VIEIRA DOS SANTOS - ME, ARTEVALDO 

VIEIRA DOS SANTOS Vistos. EXPEÇA-SE O MANDADO EXECUTIVO, 

citando-se a parte Executada para efetuar o pagamento apontado na 

inicial em três (03) dias, a contar da citação, sob pena de penhora (NCPC, 

art. 829). Proposta a presente execução de título extrajudicial, nos termos 

dos arts. 797 e 798 do NCPC, fixo de plano, os honorários advocatícios de 

dez por cento (10%) do valor da causa, a serem pagos pelo Executado, 

ressaltando-se que no caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade. Caso 

queira, o exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida 

pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de 

averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos 

a penhora, arresto ou indisponibilidade, nos termos do art. 828 e ss. do 

NCPC. Cumpra-se na forma do art. 829 e 830 do NCPC. Inclua-se no 

mandado as disposições dos arts. 252 usque 255, CPC/2015, para serem 

cumpridas pelo oficial de Justiça. Em quinze (15) dias, o Autor comprove o 

recolhimento das custas e taxa de distribuição da ação, sob pena de 

cancelamento desta nos termos do art. 290, do CPC e, em igual prazo 

recolha a diligencia do oficial de justiça, por meio do pagamento de guias 

emitidas exclusivamente pelo portal eletrônico do TJ/MT, sob pena de 

extinção sem julgamento do mérito. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), 31 

de julho de 2018 JOSE ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023321-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ILLE RACHID JAUDY KEHDI (AUTOR)

SAMIR KEHDI (AUTOR)

MED K SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON FREDERICO KUNZE PINTO OAB - MT9297 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1023321-14.2018.8.11.0041. AUTOR: MED K SERVICOS 

MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME, SAMIR KEHDI, ILLE RACHID JAUDY 

KEHDI RÉU: BANCO DO BRASIL S.A Vistos. Nos termos do Provimento n.º 

22/2016-CGJ, intime-se a parte Autora a promover a vinculação da guia de 

recolhimento das custas e taxas judiciais de distribuição da ação, 

ressaltando-se que a guia está disponível no site eletrônico 

www.tjmt.jus.br, no link emissão de guia eletrônica, sendo obrigatória a 

inclusão do número do processo ora distribuído. Após a emissão da guia 

ela deverá ser juntada ao processo em no máximo sessenta (60) minutos. 

Não sendo juntada a guia acompanhada do respectivo recolhimento no 

prazo estabelecido no art. 290, do NCPC, em quinze (15) dias, haverá o 

cancelamento da distribuição da presente demanda. Intime-se. Cuiabá/MT, 

31 de julho de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 795455 Nr: 1787-07.2013.811.0041

 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): SANDRA MARIA SOARES COELHO, MAITE 

PINHEDO HERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MS 12.002, RENATO CHAGAS CORREA 

DA SILVA - OAB:8.194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos.

Interpostos embargos declaratórios pelo Requerente, tempestivos.

Contudo, os embargos de declaração representam o instrumento 

processual para afastar eventuais omissões, obscuridades ou 

contradições, que possam eclodir de decisão judicial, na forma do que 

dispõe o art. 1.022, do Novo Código de Processo Civil.

Incabível, no entanto, se, por meio desse mecanismo, a parte objetiva 

simplesmente alcançar um pronunciamento jurisdicional que se coadune 

com a tese por ela suscitada ou com o resultado que deseja obter, quando 

na verdade está a sentença objurgada exaustivamente fundamentada no 

que tange aos pontos que formaram o convencimento deste juízo.

Portanto, sem maiores delongas, conheço dos Embargos de Declaração 

(fls. 112/123) porque próprios e tempestivos, mas nego-lhes provimento 

porque não vislumbro omissão, contradição ou obscuridade na sentença 

fl. 111.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 06 de junho de 2018.

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 770464 Nr: 23486-88.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS 

PEQUENOS EMPRESÁRIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVA NETO E DA SILVA LTDA, JOÃO 

ANTONIO DA SILVA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARA CRISTINA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:7.614/MT, MÁRIO CEZAR DE LIMA - OAB:6.618/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de execução de título extrajudicial proposta por COOPERATIVA 

DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS PEQUENOS EMPRESOARIOS em 

face de SILVA NETO E DA SILVA LTDA e Outro, em que as partes 

informam composição amigável consoante termo de acordo.

Portanto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos, o acordo 

celebrado entre as partes (fls. 106/109) através do qual estabelecem a 

forma de composição da lide em destaque. Por consequência, tendo o 

acordo efeito de sentença entre as partes, JULGO EXTINTO o presente 

feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea 

“b”, do CPC.

 Custas processuais e honorárias advocatícios na forma do aludido 

Acordo.

 Ressalte-se que não houve nos autos qualquer restrição, seja via 

Renajud ou junto aos órgãos de proteção ao crédito pelo Juízo, cabendo 

ao Credor promover a baixa de eventuais negativações ou averbações.

Certifique-se o transito em julgado oportunamente e arquivem-se com as 

cautelas de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 08 de junho de 2018.

Jose Arimatea Neves Costa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 217956 Nr: 26671-81.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS MÉDICOS E 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE DE M.T. LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIA SILVA QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, MIKAEL AGUIRRE 

CAVALCANTI - OAB:9.247/MT, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - 

OAB:7.042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA
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Vistos.

Trata-se de execução de título extrajudicial proposta por COOPERATIVA 

DE CRÉDITO MÚTUO DOS MÉDICOS E PROFISSIONAIS DA SAÚDE DE MT 

LTDA em face de FLÁVIA SILVA QUEIROZ, em que as partes informam 

composição amigável consoante termo de acordo.

Portanto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos, o acordo 

celebrado entre as partes (fls. 229/231) através do qual estabelecem a 

forma de composição da lide em destaque. Por consequência, tendo o 

acordo efeito de sentença entre as partes, JULGO EXTINTO o presente 

feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea 

“b”, do CPC.

 Custas processuais e honorárias advocatícios na forma do aludido 

Acordo.

 Ressalte-se que não houve nos autos qualquer restrição, seja via 

Renajud ou junto aos órgãos de proteção ao crédito pelo Juízo, cabendo 

ao Credor promover a baixa de eventuais negativações ou averbações.

Certifique-se o transito em julgado oportunamente e arquivem-se com as 

cautelas de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 18 de Junho de 2018.

Jose Arimatea Neves Costa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 378887 Nr: 1454-85.1995.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FEHISA COMÉRCIO E MADEIRA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONIR GALERA MARI - 

OAB:3.007-MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de execução de título extrajudicial proposta por BANCO 

BRADESCO S/A em face de FEHISA IND E COM DE MADEIRAS LTDA e 

MARCIA REGINA EISELE, em que as partes informam composição amigável 

consoante termo de acordo.

Portanto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos, o acordo 

celebrado entre as partes (fls. 80/82) através do qual estabelecem a 

forma de composição da lide em destaque. Por consequência, tendo o 

acordo efeito de sentença entre as partes, JULGO EXTINTO o presente 

feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea 

“b”, do CPC.

 Custas processuais e honorárias advocatícios na forma do aludido 

Acordo.

 Ressalte-se que não houve nos autos qualquer restrição, seja via 

Renajud ou junto aos órgãos de proteção ao crédito pelo Juízo, cabendo 

ao Credor promover a baixa de eventuais negativações ou averbações.

Certifique-se o transito em julgado oportunamente e arquivem-se com as 

cautelas de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 18 de Junho de 2018.

Jose Arimatea Neves Costa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 776126 Nr: 29417-72.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO-PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUGENIO PEREIRA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos.

 Conforme se depreende dos autos a parte autora pugna pela desistência 

da ação e consequente extinção do presente feito.

 Ante ao exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos a 

desistência da ação formulada pela parte requerente (fl.149), fazendo-o 

por sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do CPC e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal.

Custas e demais despesas processuais pela parte desistente.

Ressalte-se que não houve nos autos qualquer restrição, seja via Renajud 

ou junto aos órgãos de proteção ao crédito pelo Juízo, cabendo ao Credor 

promover a baixa de eventuais negativações e/ou gravame.

Certifique-se o transito em julgado oportunamente e arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Cuiabá (MT), 18 de Junho de 2018.

 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 933771 Nr: 51359-92.2014.811.0041

 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: ELINEI BARBOSA CAVALCANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10133

 SENTENÇA

Vistos.

Considerando que o Exequente anuiu com o cumprimento da obrigação a 

fl. 82, nos termos do art. 924, II, do CPC, julgo extinto a presente execução 

de sentença.

Custas finais pelo Executado.

Certifique-se o transito em julgado e arquivem-se em definitivo.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 21 de Junho de 2018.

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 893735 Nr: 25722-42.2014.811.0041

 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: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON APARECIDO RIBEIRO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16.846-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA LAURA DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:15.922/MT

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de ação monitória proposta por BANCO MERCANTIL DO BRASIL 

S/A em face de MILTON APARECIDO RIBEIRO DE OLIVEIRA, em que as 

partes informam composição amigável consoante termo de acordo.

Portanto, HOMOLOGO para que surtam seus jurídicos efeitos, o acordo 

entre as partes (Fls. 79/85) através do qual estabelecem a forma de 

composição da lide em destaque. Por consequência, tendo o acordo feito 

de sentença entre as partes, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, e art. 

924, II, ambos do CPC.

Custas processuais e honorários advocatícios na forma do aludido 

acordo.

Certifique-se o transito em julgado oportunamente e arquivem-se com as 

cautelas de estilo.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT),5 de Julho de 2018

 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa
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 Cod. Proc.: 457590 Nr: 27845-52.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HASSAN HICHAN DARWICHE ME, HASSAN 

HICHAN DARWICHE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de execução de título extrajudicial proposta por BANCO ITAÚ S/A 

em face de HASSAN HICHAM DARWICHE ME E HASSAN HICHAM 

DARWICHE, em que as partes informam composição amigável consoante 

termo de acordo.

Portanto, HOMOLOGO para que surtam seus jurídicos efeitos, o acordo 

entre as /partes (Fls. 77/78) através do qual estabelecem a forma de 

composição da lide em destaque. Por consequência, tendo o acordo feito 

de sentença entre as partes, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC.

Custas processuais e honorários advocatícios na forma do aludido 

acordo.

Ressalta-se que não houve nos autos qualquer restrição, seja via Renajud 

ou junto aos órgãos de proteção ao crédito pelo Juízo, cabendo ao Credor 

promover a baixa de eventuais negativações ou averbações.

 Certifique-se o transito em julgado oportunamente e arquivem-se com as 

cautelas de estilo.

Intime-se.Cumpra-se.

Cuiabá (MT),5 de Julho de 2018

 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1133714 Nr: 24501-53.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER COUTINHO SCARDUA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE AUGUSTO DE REZENDE 

JUNIOR - OAB:19.339-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de execução de título extrajudicial proposta por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMNETO S/A em face de VALTER COUTINHO 

SCARDUA, em que as partes informam composição amigável consoante 

termo de acordo.

Portanto, HOMOLOGO para que surtam seus jurídicos efeitos, o acordo 

entre as partes (Fls102/103) através do qual estabelecem a forma de 

composição da lide em destaque. Por consequência, tendo o acordo feito 

de sentença entre as partes, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC.

Custas processuais e honorários advocatícios na forma do aludido 

acordo.

Ressalta-se que não houve nos autos qualquer restrição, seja via Renajud 

ou junto aos órgãos de proteção ao crédito pelo Juízo, cabendo ao Credor 

promover a baixa de eventuais negativações ou averbações.

 Certifique-se o transito em julgado oportunamente e arquivem-se com as 

cautelas de estilo.

Intime-se.Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 4 de Julho de 2018

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 99000 Nr: 13623-60.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALFA ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANILDES SOARES DO PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CARDI FILHO - 

OAB:3.584-B/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARGARET ROSE CORRÊA DA 

COSTA - OAB:5870/MT, Rômulo Augusto Corrêa da Costa - 

OAB:2023

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de execução de título extrajudicial proposta por ALFA 

ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A em face de EVANILDES SOARES DO 

PRADO, em que as partes informam composição amigável consoante 

termo de acordo.

Portanto, HOMOLOGO para que surtam seus jurídicos efeitos, o acordo 

entre as partes (Fls. 255/257) através do qual estabelecem a forma de 

composição da lide em destaque. Por consequência, tendo o acordo feito 

de sentença entre as partes, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, C/C 

artigo 924 inciso II do CPC.

Custas processuais e honorários advocatícios na forma do aludido 

acordo.

Ressalta-se que não houve nos autos qualquer restrição, seja via Renajud 

ou junto aos órgãos de proteção ao crédito pelo Juízo, cabendo ao Credor 

promover a baixa de eventuais negativações ou averbações.

 Certifique-se o transito em julgado oportunamente e arquivem-se com as 

cautelas de estilo.

Intime-se.Cumpra-se.

Cuiabá (MT),5 de Julho de 2018

 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 880313 Nr: 16961-22.2014.811.0041

 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 PSA FINANCE BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSWALDO JUNIOR DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - 

OAB:16.807-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, pelas razões já expendidas neste decisum, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito conforme art. 485, III, 

do CPC/2015.Condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 10% 

sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, incisos I a IV, do 

NCPC.Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição, e 

arquivem-se os autos com as cautelas devidas.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.Cuiabá, 20 de junho de 2018.JOSÉ ARIMATÉA NEVES 

COSTAJuiz de Direi

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 853249 Nr: 55961-63.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARETUZA SOUZA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIA DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO RENAULT DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TABAJARA AGUILAR PRAEIRO 

ALVES - OAB:18.960/O, THIAGO MAGANHA DE LIMA - OAB:17.538/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE QUAGLIOTTI 

SALAMONE - OAB:103.587/OABSP

 SENTENÇA

Vistos.

Considerando que o Exequente anuiu com o depósito efetuado pelo 

executado (fl. 233), nos termos do art. 924, II, do CPC, julgo extinto a 

presente execução de sentença.

Custas finais pelo Executado.

EXPEÇA-SE ALVARÁ conforme postulado pelo Exequente.

Certifique-se o transito em julgado e arquivem-se em definitivo.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa
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 Cod. Proc.: 429827 Nr: 10867-97.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELSON NEVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Lidio Alves Dos Santos - 

OAB:156.187/SP, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, pelas razões já expendidas neste decisum, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito conforme art. 485, III, 

do CPC/2015.Condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 10% 

sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, incisos I a IV, do 

NCPC.Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição, e 

arquivem-se os autos com as cautelas devidas.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1059784 Nr: 50934-31.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TASCILA REGINA THOMAZ DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES 

RIBEIRO - OAB:15445/O, MARCOS ANTONIO A. RIBEIRO - OAB:5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de execução de título extrajudicial proposta por BANCO 

BRADESCO S/A em face de TASCILA REGINA THOMAZ DE SOUZA, em 

que as partes informam composição amigável consoante termo de acordo.

Portanto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos, o acordo 

celebrado entre as partes (fls. 79/83) através do qual estabelecem a 

forma de composição da lide em destaque. Por consequência, tendo o 

acordo efeito de sentença entre as partes, JULGO EXTINTO o presente 

feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea 

“b”, do CPC.

 Custas processuais e honorárias advocatícios na forma do aludido 

Acordo.

 Ressalte-se que não houve nos autos qualquer restrição, seja via 

Renajud ou junto aos órgãos de proteção ao crédito pelo Juízo, cabendo 

ao Credor promover a baixa de eventuais negativações ou averbações.

Certifique-se o transito em julgado oportunamente e arquivem-se com as 

cautelas de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 04 de Julho de 2018

Jose Arimatea Neves Costa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1083539 Nr: 3212-64.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODIDEY RIBEIRO DA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:SP 107.414, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

O Autor deixou de atender a determinação para promover o regular 

andamento processual do feito, quando intimado por intermédio de 

procurador constituído nos autos (certidão fl.63). Promovida sua intimação 

por Carta, cujo “AR” foi juntado a fl. 64/66, para que promovesse o 

andamento do processo, inclusive com a advertência da potencial 

extinção e arquivamento, mas permaneceu inerte (fl. 67).

É um breve relato.

Decido.

A falta de interesse do Autor é notória. Diligenciou-se com êxito sua 

intimação via DJE e pessoal, mas não houve o atendimento da 

conclamação a promover o andamento do processo, mesmo constando 

expressamente nas intimações a advertência de que seu silêncio poderia 

culminar na extinção e arquivamento do processo.

Assim sendo, anotando a inexplicável desídia da parte Autora, julgo extinto 

o presente processo sem apreciação do mérito, o que faço com base no 

art. 485, III, § 1º, do Código de Processo Civil.

Sem custas porque recolhidas com a distribuição da ação e sem 

honorários sucumbenciais em razão da não triangularização processual.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos independentemente de nova 

determinação.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Cuiabá/MT, 17 de Julho de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 812440 Nr: 18932-76.2013.811.0041

 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): ELIAS SOARES SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE APARECIDA O. 

SCATIGNA - OAB:12.090-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

O Autor deixou de atender a determinação para promover o regular 

andamento processual do feito, quando intimado por intermédio de 

procurador constituído nos autos (certidão fl.65). Promovida sua intimação 

por Carta, cujo “AR” foi juntado a fl. 67/69, para que promovesse o 

andamento do processo, inclusive com a advertência da potencial 

extinção e arquivamento, mas permaneceu inerte (fl. 73).

É um breve relato.

Decido.

A falta de interesse do Autor é notória. Diligenciou-se com êxito sua 

intimação via DJE e pessoal, mas não houve o atendimento da 

conclamação a promover o andamento do processo, mesmo constando 

expressamente nas intimações a advertência de que seu silêncio poderia 

culminar na extinção e arquivamento do processo.

Assim sendo, anotando a inexplicável desídia da parte Autora, julgo extinto 

o presente processo sem apreciação do mérito, o que faço com base no 

art. 485, III, § 1º, do Código de Processo Civil.

Sem custas porque recolhidas com a distribuição da ação e sem 

honorários sucumbenciais em razão da não triangularização processual.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos independentemente de nova 

determinação.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Cuiabá/MT, 17 de Julho de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 379806 Nr: 16030-92.2009.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO MARTINS VERÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

O Credor deixou de atender a determinação para promover o regular 

andamento processual do feito, quando intimado por intermédio de 

procurador constituído nos autos (certidão fl. 124). Promovida sua 

intimação por AR (fl. 127), para que promovesse o andamento do 
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processo, inclusive com a advertência da potencial extinção e 

arquivamento, mas permaneceu inerte (fl. 128).

É um breve relato.

Decido.

A falta de interesse do Exequente é notória. Diligenciou-se com êxito sua 

intimação via DJE e pessoal, mas não houve o atendimento da 

conclamação a promover o andamento do processo, mesmo constando 

expressamente nas intimações a advertência de que seu silêncio poderia 

culminar na extinção e arquivamento do processo.

Assim sendo, anotando a inexplicável desídia da parte Exequente, julgo 

extinto o presente processo sem apreciação do mérito, o que faço com 

base no art. 485, III, § 1º, do Código de Processo Civil.

Sem custas porque recolhidas com a distribuição da ação e sem 

honorários sucumbenciais em razão da não triangularização processual.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos independentemente de nova 

determinação.

Publique-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1137698 Nr: 26418-10.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILDEMIR BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:11.340-A, 

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - OAB:17.300-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

O Credor deixou de atender a determinação para promover o regular 

andamento processual do feito, quando intimado por intermédio de 

procurador constituído nos autos (certidão fl. 90). Promovida sua 

intimação por AR (fl. 93), para que promovesse o andamento do processo, 

inclusive com a advertência da potencial extinção e arquivamento, mas 

permaneceu inerte (fl. 94).

É um breve relato.

Decido.

A falta de interesse do Exequente é notória. Diligenciou-se com êxito sua 

intimação via DJE e pessoal, mas não houve o atendimento da 

conclamação a promover o andamento do processo, mesmo constando 

expressamente nas intimações a advertência de que seu silêncio poderia 

culminar na extinção e arquivamento do processo.

Assim sendo, anotando a inexplicável desídia da parte Exequente, julgo 

extinto o presente processo sem apreciação do mérito, o que faço com 

base no art. 485, III, § 1º, do Código de Processo Civil.

Sem custas porque recolhidas com a distribuição da ação e sem 

honorários sucumbenciais em razão da não triangularização processual.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos independentemente de nova 

determinação.

Publique-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 743637 Nr: 40630-12.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA LISIANGLEY TOYOTOMY SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de execução de título extrajudicial proposta por BANCO 

VOLKSWAGEN S/A em face de ADRIANA LISIANGLEY TOYOTOMY 

SANTANA, em que as partes informam composição amigável consoante 

termo de acordo.

Portanto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos, o acordo 

celebrado entre as partes (fl. 150) através do qual estabelecem a forma 

de composição da lide em destaque. Por consequência, tendo o acordo 

efeito de sentença entre as partes, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC.

 Custas processuais e honorárias advocatícios na forma do aludido 

Acordo.

 Ressalte-se que não houve nos autos qualquer restrição, seja via 

Renajud ou junto aos órgãos de proteção ao crédito pelo Juízo, cabendo 

ao Credor promover a baixa de eventuais negativações ou averbações.

Certifique-se o transito em julgado oportunamente e arquivem-se com as 

cautelas de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 20 de junho de 2018.

Jose Arimatea Neves Costa

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 745315 Nr: 42445-44.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A - ADMINISTRADORA DE 

CARTÕES DE CRÉDITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TÂNIA AMUI PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO OLIVEIRA DA SILVA 

- OAB:9395

 Vistos.

Ante a anuência do Credor determino que libere o valor bloqueado a fl. 49, 

em favor da Executada, EXPEDINDO ALVARÁ com transferência para 

conta bancaria que Ela indicar.

 Defiro o pedido de consulta para obter informações sobre possível BENS 

PENHORÁVEIS, via sistemas RENAJUD e INFOJUD, pelo que, seguem os 

demonstrativos com as respostas das consultas, sobre as quais deve o 

Credor se manifestar em cinco (5) dias.

 Alerto a Secretaria a respeito do sigilo fiscal com relação à declaração e 

rendimentos, caso haja informações prestadas, determino que a cópia 

seja arquivada em pasta própria, ficando a disposição do Exequente para 

manuseio, certificando-se nos autos.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 872383 Nr: 11332-67.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONYE STEFFAN ROSA INDIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN YAMAMURA - 

OAB:17564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WARLEN LEMES DA SILVA - 

OAB:15.085

 DECISÃO Vistos.Cuida-se de IMPUGNAÇÃO A PENHORA DE VALORES 

onde o impugnante RONYE STEFFAN ROSA INDIO em síntese alega que o 

valor bloqueado via Bacenjud trata-se de verba salarial, pede, portanto, 

que o ato seja anulado a constrição do numerário liberada (fl. 149). Pelo 

Credor foi veementemente refutada a alegação do Devedor e postulado 

pelo levantamento do referido valor (fls. 151-153). É o relato do 

necessário.Fundamento e DECIDO:Compulsando os autos verifico que 

executado Ronye Steffan Rosa Indio arguiu em apertada síntese que o 

valor bloqueado atingiu verba utilizada para o sustento da família, 

conquanto, sequer tentou demonstrar o alegado. Ora, “alegar e não provar 

é o mesmo que nada dizer”, a legislação processual civil é clara quando 

assevera que o ônus da prova dos fatos alegados é de quem os alega 

(art. 373, do CPC). In casu inexistindo qualquer demonstração do fato 

alegado, não merece guarida o pedido do Executado.Assim, não há prova 

escorreita da origem dos valores constantes na conta corrente em face 

da qual houve a penhora, descabendo, portanto, falar em verba alimentar. 

Por fim, friso que o dinheiro vem em primeiro lugar na gradação legal de 

constrição, não se antevendo qualquer irregularidade no bloqueio contra o 

qual se debela o devedor. Deste modo, inexistindo razão para que se 

presuma tratar de verba alimentar decorrente de salário, aposentadoria ou 

outra forma de remuneração contemplada no inciso IV do art. 833 do 

Código de Processo Civil, impera a manutenção da constrição.Ante ao 
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exposto, INDEFIRO o pedido de fls. 149.EXPEÇA-SE ALVARÁ para 

levantamento da referida quantia em favor do credor, com transferência 

para a conta bancaria indica a fl. 153. Em seguida, intime-se o Exequente 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova o andamento do feito, 

postulando o de direito a satisfação do saldo remanescente, inclusive 

apresentada planilha atualizada do debito. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 148624 Nr: 3743-73.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SISANE VANZELLA, ANTONIO CARLOS DE BARCELOS, 

FIRMINO GOMES BARCELOS, FRANCISCO ANIS FAIAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS E 

FERRAMENTAS LTDA., Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3.520/MT, SISANE VANZELLA - OAB:5971

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEM 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT 19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 DECISÃO

 Vistos.

Em cinco (5) dias, manifestem-se os Credores o interesse em manter no 

polo passivo a co-executada DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS E 

FERRAMENTAS LTDA., tendo em vista a informação acerca da ação de 

Recuperação Judicial da aludida empresa (fl. 430).

 Decorrido prazo assinalado, com ou sem manifestação, certifique-se e 

voltem os autos conclusos para deliberação.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 796015 Nr: 2358-75.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEILA AMELIA NUNES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A, BANCO BMG S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78.069/MG, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84.400 OAB/MG, RAFAEL SGANZERLA 

DURAND - OAB:12.208-A OAB/MT

 Vistos.

Nos termos do art. 525, § 6º, do CPC , atribuo efeito suspensivo a 

impugnação ao cumprimento de sentença (fls. 288/294).

Aguarde-se o cumprimento de ato em processo apenso.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 356118 Nr: 26530-57.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ABN AMRO REAL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA DE FRUTAS SÃO PAULO 

LTDA

 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:

 SENTENÇA

Vistos.

O Autor deixou de atender a determinação para promover o regular 

andamento processual do feito, quando intimado por intermédio de 

procurador constituído nos autos (certidão fl.139).Promovida sua 

intimação por Carta, cujo “AR” foi juntado a fl. 141/142, para que 

promovesse o andamento do processo, inclusive com a advertência da 

potencial extinção e arquivamento, mas permaneceu inerte (fl. 143).

É um breve relato.

Decido.

A falta de interesse do Autor é notória. Diligenciou-se com êxito sua 

intimação via DJE e pessoal, mas não houve o atendimento da 

conclamação a promover o andamento do processo, mesmo constando 

expressamente nas intimações a advertência de que seu silêncio poderia 

culminar na extinção e arquivamento do processo.

Assim sendo, anotando a inexplicável desídia da parte Autora, julgo extinto 

o presente processo sem apreciação do mérito, o que faço com base no 

art. 485, III, § 1º, do Código de Processo Civil.

Sem custas porque recolhidas com a distribuição da ação e sem 

honorários sucumbenciais em razão da não triangularização processual.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos independentemente de nova 

determinação.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Cuiabá/MT, 11 de Julho de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 716481 Nr: 10139-22.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO LEOMAR IRBER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos.

Conforme se depreende dos autos o Autor pugnou pela desistência da 

ação e consequente extinção do presente feito.

 Ante ao exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos a 

desistência da ação formulada pela parte requerente (fl. 102), fazendo-o 

por sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do CPC e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal.

Custas e demais despesas processuais pela parte desistente.

Ressalte-se que não houve nos autos qualquer restrição, seja via Renajud 

ou junto aos órgãos de proteção ao crédito pelo Juízo, cabendo ao Credor 

promover a baixa de eventuais negativações e/ou gravame.

Se for o caso, recolha-se o mandado de busca e apreensão 

eventualmente distribuído.

Certifique-se o transito em julgado oportunamente e arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1146574 Nr: 30247-96.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ED CARLOS DE ALMEIDA MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de execução de título extrajudicial proposta por COOPERATIVA 

DE CRÉDITO LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO 

GROSSO – SICREDI SUDOESTE MT em face de ED CARLOS DE ALMEIDA 

MATOS, em que as partes informam composição amigável consoante 

termo de acordo.

Portanto, HOMOLOGO para que surtam seus jurídicos efeitos, o acordo 

entre as partes (Fls. 62/64) através do qual estabelecem a forma de 

composição da lide em destaque. Por consequência, tendo o acordo feito 

de sentença entre as partes, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, C/C 

artigo 924 inciso II do CPC.

Custas processuais e honorários advocatícios na forma do aludido 

acordo.
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Ressalta-se que não houve nos autos qualquer restrição, seja via Renajud 

ou junto aos órgãos de proteção ao crédito pelo Juízo, cabendo ao Credor 

promover a baixa de eventuais negativações ou averbações.

 Certifique-se o transito em julgado oportunamente e arquivem-se com as 

cautelas de estilo.

Intime-se.Cumpra-se.

Cuiabá (MT),16 de julho de 2018

 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 798635 Nr: 5026-19.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PUMP TOUR VIAGENS TURISMO LTDA - ME, 

SERGIO DA SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445 - 

MT, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO DE TITULO onde o Credor anunciou a satisfação 

da obrigação pelo Devedor (fl. 36).

 Diante disso e, por consequência, satisfeita a obrigação entre os 

litigantes, nos termos do art. 924, II, do CPC, julgo extinta a presente 

Execução.

Custas processuais e honorárias advocatícios na forma do Acordo 

situado as fls. 21/26.

Certifique-se o transito em julgado e arquivem-se em definitivo.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 463182 Nr: 31547-06.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HICHAM COMERCIO DE CONFECÇOES DE 

ROUPAS LTDA ME, HASSAN HICHAN DARWICHE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de execução de título extrajudicial proposta por BANCO ITAÚ S/A 

em face de HICHAM COMÉRCIO DE CONFECÇÕES DE ROUPAS LTDA ME E 

HASSAN HICHAM DARWICHE, em que as partes informam composição 

amigável consoante termo de acordo.

Portanto, HOMOLOGO para que surtam seus jurídicos efeitos, o acordo 

entre as partes (Fls. 102/104) através do qual estabelecem a forma de 

composição da lide em destaque. Por consequência, tendo o acordo feito 

de sentença entre as partes, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, C/C 

artigo 924 inciso II do CPC.

Custas processuais e honorários advocatícios na forma do aludido 

acordo.

Ressalta-se que não houve nos autos qualquer restrição, seja via Renajud 

ou junto aos órgãos de proteção ao crédito pelo Juízo, cabendo ao Credor 

promover a baixa de eventuais negativações ou averbações.

 Certifique-se o transito em julgado oportunamente e arquivem-se com as 

cautelas de estilo.

Intime-se.Cumpra-se.

Cuiabá (MT),6 de julho de 2018

 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 768743 Nr: 21654-20.2012.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA TEREZA BARROS FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BGN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LÚCIA DIAS DO 

NASCIMENTO - OAB:18.880/O, CARLOS FREDERICK - OAB:7355-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16.846-A/MT

 SENTENÇA

Vistos.

Considerando que o Exequente anuiu com o depósito efetuado pelo 

executado (fl. 344/349), nos termos do art. 924, II, do CPC, julgo extinto a 

presente execução de sentença.

Custas finais pelo Executado.

Certifique-se o transito em julgado e arquivem-se em definitivo.

Intime-se.Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 6 de julho de 2018

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 760432 Nr: 12793-45.2012.811.0041

 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): G. P. S. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:OAB/SP 84.206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

O Autor deixou de atender a determinação para promover o regular 

andamento processual do feito, quando intimado por intermédio de 

procurador constituído nos autos (certidão fl.87). Promovida sua intimação 

por Carta, cujo “AR” foi juntado a fl. 88/90, para que promovesse o 

andamento do processo, inclusive com a advertência da potencial 

extinção e arquivamento, mas permaneceu inerte (fl. 91).

É um breve relato.

Decido.

A falta de interesse do Autor é notória. Diligenciou-se com êxito sua 

intimação via DJE e pessoal, mas não houve o atendimento da 

conclamação a promover o andamento do processo, mesmo constando 

expressamente nas intimações a advertência de que seu silêncio poderia 

culminar na extinção e arquivamento do processo.

Assim sendo, anotando a inexplicável desídia da parte Autora, julgo extinto 

o presente processo sem apreciação do mérito, o que faço com base no 

art. 485, III, § 1º, do Código de Processo Civil.

Sem custas porque recolhidas com a distribuição da ação e sem 

honorários sucumbenciais em razão da não triangularização processual.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos independentemente de nova 

determinação.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Cuiabá/MT, 16 de Julho de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 806473 Nr: 12952-51.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FIAT S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE RENE GENTIL DE CARVALHO, 

DANIELA VILA NOVA DE CARVALHO, ROSANGELA APARECIDA VILA 

NOVA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:10.661/MT, WASHIGTON FARIA SIQUEIRA - OAB:OAB/SP 50.879

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA
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Vistos.

O Autor deixou de atender a determinação para promover o regular 

andamento processual do feito, quando intimado por intermédio de 

procurador constituído nos autos (certidão fl.63). Promovida sua intimação 

por Carta, cujo “AR” foi juntado a fl. 64/66, para que promovesse o 

andamento do processo, inclusive com a advertência da potencial 

extinção e arquivamento, mas permaneceu inerte (fl. 67).

É um breve relato.

Decido.

A falta de interesse do Autor é notória. Diligenciou-se com êxito sua 

intimação via DJE e pessoal, mas não houve o atendimento da 

conclamação a promover o andamento do processo, mesmo constando 

expressamente nas intimações a advertência de que seu silêncio poderia 

culminar na extinção e arquivamento do processo.

Assim sendo, anotando a inexplicável desídia da parte Autora, julgo extinto 

o presente processo sem apreciação do mérito, o que faço com base no 

art. 485, III, § 1º, do Código de Processo Civil.

Sem custas porque recolhidas com a distribuição da ação e sem 

honorários sucumbenciais em razão da não triangularização processual.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos independentemente de nova 

determinação.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Cuiabá/MT, 17 de Julho de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 770558 Nr: 23587-28.2012.811.0041

 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: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG - BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENIVALDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15.484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos.

Conforme se depreende dos autos o Autor pugnou pela desistência da 

ação e consequente extinção do presente feito.

 Ante ao exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos a 

desistência da ação formulada pela parte requerente (fl. 81), fazendo-o 

por sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do CPC e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal.

Custas e demais despesas processuais pela parte desistente.

Dê-se baixa na restrição efetivada nos autos via RENAJUD.

Se for o caso, recolha-se o mandado de busca e apreensão 

eventualmente distribuído.

Certifique-se o transito em julgado oportunamente e arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 241445 Nr: 9973-63.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução Hipotecária do Sistema Financeiro da 

Habitação->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PERON, ELENIR PERON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUCLIDES RIBEIRO SILVA 

JUNIOR - OAB:5.222/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Conclusão desnecessária.

Decorrido o prazo postulado para suspensão do feito, intime-se o 

Exequente a dar prosseguimento ao feito em cinco (05) dias, sob pena de 

extinção sem julgamento do mérito.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1253491 Nr: 22267-64.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BMG S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEILA AMELIA NUNES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ RENNÓ LIMA GUIMARÃES 

DE ANDRADE - OAB:78069/MG, BREINER RICARDO DINIZ RESENDE 

MACHADO - OAB:84.400 OAB/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Prima facie, recebo a emenda à inicial (fls. 13/16), devendo a Secretaria 

registrar na capa dos autos e junto ao Sistema Apolo o valor atribuído à 

causa – R$ 145.500,00.

No mais, tratando-se de demanda autônoma, apensar da distribuição por 

dependência, deve o Embargante a emendar a inicial nos termos dos arts. 

320 e 321, do CPC , trazendo aos autos os documentos imprescindíveis à 

sua propositura, sob pena de indeferimento desta, em quinze (15) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1236918 Nr: 17180-30.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANA OLIVEIRA BARACAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DO CENTRO OESTE PANTANEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILIO HENRIQUE DA COSTA - 

OAB:10.327-B/MT, ADRIANE SANTOS DOS ANJOS - OAB:18378, JOAO 

BATISTA DOS ANJOS - OAB:6658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDE MARCOS DENIZ - 

OAB:6808/MT

 Vistos.

Em razão da inexistência de segurança do Juízo, nos termos do art. 919, § 

1°, NCPC, determino o processamento dos Embargos sem a suspensão do 

processo executivo, o que deve ser certificado nos autos da execução, 

pelo menos enquanto consolidada a segurança da Execução pela penhora 

ou outros meios.

 Sobre a impugnação de fls. 30/48, intime-se a Embargante a 

manifestar-se em quinze (15) dias.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1156767 Nr: 34615-51.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERCAR FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS 

AUTOMOTIVOS LTDA, BENEDITO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO MORESCHI - 

OAB:11686/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 Posto isso, e pelo mais que consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTES 

os presentes EMBARGOS À EXECUÇÃO, nos termos do inciso I, do art. 

487, do CPC, refutando as teses autorais de abusividade ou ilegalidades 

nas cláusulas contratuais impugnadas, e, em consequência, mantenho 

incólume o título exequendo, devendo prosseguir a ação executiva em 

apenso (ID: 981246), em todos os seus efeitos.

CONDENO os Embargantes solidariamente, ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atribuído a causa nestes Embargos, nos termos do 

art. 85, § 2º, incisos I a IV, do CPC.

 Junte-se cópia desta nos autos da Execução apensa.

Após o transcurso do trânsito em julgado, deem-se baixas e arquivem-se, 

com as cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa
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 Cod. Proc.: 122251 Nr: 10107-95.2003.811.0041

 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 ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS CASTEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:10.661/MT, LIDIANE SANTI DE LIMA - OAB:15435 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

O Credor deixou de atender a determinação para promover o regular 

andamento processual do feito, quando intimado por intermédio de 

procurador constituído nos autos (certidão fl. 172). Promovida sua 

intimação por AR (fl. 175), para que promovesse o andamento do 

processo, inclusive com a advertência da potencial extinção e 

arquivamento, mas permaneceu inerte (fl. 176).

É um breve relato.

Decido.

A falta de interesse do Exequente é notória. Diligenciou-se com êxito sua 

intimação via DJE e pessoal, mas não houve o atendimento da 

conclamação a promover o andamento do processo, mesmo constando 

expressamente nas intimações a advertência de que seu silêncio poderia 

culminar na extinção e arquivamento do processo.

Assim sendo, anotando a inexplicável desídia da parte Exequente, julgo 

extinto o presente processo sem apreciação do mérito, o que faço com 

base no art. 485, III, § 1º, do Código de Processo Civil.

Sem custas porque recolhidas com a distribuição da ação e sem 

honorários sucumbenciais em razão da não triangularização processual.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos independentemente de nova 

determinação.

Publique-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1213238 Nr: 9394-32.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO PAULO CHINEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.354-A/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data procedo a intimação da parte autora, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos guia de diligência do Sr. 

Oficial(a) de Justiça, devidamente paga nos termos do Prov. 14/2016 CGJ 

e portaria Nº. 002/2017-DF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 784775 Nr: 38595-45.2012.811.0041

 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: OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA REGINA DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE QUAGLIOTTI SALAMONE - 

OAB:103.587/OABSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Considerando o teor da Certidão retro, determino que sejam restaurados 

os autos de Código 784775. Assim, intime-se a parte demandante para 

proceder à instrução com outros documentos que porventura tenha em 

seu poder, tudo na forma do artigo art. 713 do Código de Processo Civil. 

Após, cite-se a parte demandada para se manifestar sobre a referida 

restauração e, caso queira, exibir cópias, contrafés e demais 

reproduções que tenha em seu poder, no prazo de 05(cinco) dias (Art. 

714 do CPC).

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1072170 Nr: 56286-67.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE SABINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

O Credor deixou de atender a determinação para promover o regular 

andamento processual do feito, quando intimado por intermédio de 

procurador constituído nos autos (certidão fl. 60). Promovida sua 

intimação por AR (fl. 63), para que promovesse o andamento do processo, 

inclusive com a advertência da potencial extinção e arquivamento, mas 

permaneceu inerte (fl. 64).

É um breve relato.

Decido.

A falta de interesse do Exequente é notória. Diligenciou-se com êxito sua 

intimação via DJE e pessoal, mas não houve o atendimento da 

conclamação a promover o andamento do processo, mesmo constando 

expressamente nas intimações a advertência de que seu silêncio poderia 

culminar na extinção e arquivamento do processo.

Assim sendo, anotando a inexplicável desídia da parte Exequente, julgo 

extinto o presente processo sem apreciação do mérito, o que faço com 

base no art. 485, III, § 1º, do Código de Processo Civil.

 Sem custas porque recolhidas com a distribuição da ação e sem 

honorários sucumbenciais em razão da não triangularização processual.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos independentemente de nova 

determinação.

Publique-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 15705 Nr: 41-37.1995.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SISTEMA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNANI RODRIGUES MENDONÇA, Gilsom 

Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALDEMAR DECCACHE - 

OAB:140500-A/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HORSCHUTZ 

GUIMARÃES - OAB:3515

 Vistos.

Acerca da formalização da penhora intimem-se os Conjugues dos 

Executados (art. 842, do CPC), via mandado e carta precatória para a 

Comarca de Goiânia/GO, de acordo com a indicação de endereços de fl. 

300v.

 Ainda, acerca da referida penhora intimem-se os Herdeiros do 

co-proprietário do imóvel objeto da penhora Geraldo Rodriges Filho, 

nominados a fl. 301, expedindo Carta Precatória para a Comarca de 

Brasília/DF.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1142807 Nr: 28603-21.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSOWN BECHER PAES DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de execução de título extrajudicial proposta por HSBS BANK 

BRASIL S/A em face de ANDERSOWN BECHER PAES DE BARROS, em 

que as partes informam composição amigável consoante termo de acordo.

Portanto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos, o acordo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103071/8/2018 Página 336 de 688



celebrado entre as partes (fls. 67/69) através do qual estabelecem a 

forma de composição da lide em destaque. Por consequência, tendo o 

acordo efeito de sentença entre as partes, JULGO EXTINTO o presente 

feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea 

“b”, do CPC.

 Custas processuais e honorárias advocatícios na forma do aludido 

Acordo.

 Ressalte-se que não houve nos autos qualquer restrição, seja via 

Renajud ou junto aos órgãos de proteção ao crédito pelo Juízo, cabendo 

ao Credor promover a baixa de eventuais negativações ou averbações.

Certifique-se o transito em julgado oportunamente e arquivem-se com as 

cautelas de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 20 de junho de 2018.

Jose Arimatea Neves Costa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 770843 Nr: 23881-80.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISEGMENTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KENNEDY MARQUES DIAS EPP, KENNEDY 

MARQUES DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA CHRISTINA SEPULCRE 

SCHNEIDER - OAB:254208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

O Credor deixou de atender a determinação para promover o regular 

andamento processual do feito, quando intimado por intermédio de 

procurador constituído nos autos (certidão fl. 121). Promovida sua 

intimação por AR (fl. 124), para que promovesse o andamento do 

processo, inclusive com a advertência da potencial extinção e 

arquivamento, mas permaneceu inerte (fl. 125).

É um breve relato.

Decido.

A falta de interesse do Exequente é notória. Diligenciou-se com êxito sua 

intimação via DJE e pessoal, mas não houve o atendimento da 

conclamação a promover o andamento do processo, mesmo constando 

expressamente nas intimações a advertência de que seu silêncio poderia 

culminar na extinção e arquivamento do processo.

Assim sendo, anotando a inexplicável desídia da parte Exequente, julgo 

extinto o presente processo sem apreciação do mérito, o que faço com 

base no art. 485, III, § 1º, do Código de Processo Civil.

Sem custas porque recolhidas com a distribuição da ação e sem 

honorários sucumbenciais em razão da não triangularização processual.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos independentemente de nova 

determinação.

Publique-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1059105 Nr: 50561-97.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO SILVIO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVARO CAMPOS 

DAS NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos.

EXPEÇA-SE mandado de penhora, avaliação dos bens indicados a fl. 72, 

nos termos dos arts. 838, 841 e 842 do CPC e art. 1.053 e ss. da CNGC .

Após, intimem-se as partes para se manifestarem sobre a avaliação no 

prazo de quinze (15) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1126124 Nr: 21369-85.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOC. CENTRO NORTE DE MT .

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TANIA MARIA CINTRA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

 Vistos.

Tendo em vista a inexistência de penhora nos autos assinalo prazo de 

cinco (5) dias, para que o Credor indique bens à penhora, se bem imóvel 

apresente matricula atualizada do mesmo, a fim de lavrar o termo de 

penhora, nos termos do art. 845, §1º do CPC.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 949212 Nr: 59837-89.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A - MT FOMENTO, MARIO MILTON V. FERREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUREA MARIA FONTES DA SILVA MEIRA - EI, 

AUREA MARIA FONTES DA SILVA MEIRA, MARTINHO GONÇALVES DA 

COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO MENDES TAQUES - 

OAB:15.025/MT, GILBERTO RODRIGUES R. DOS SANTOS - OAB:10028, 

HILDCA COSTA GODOY - OAB:13.877/MT, MARCELA REGINA 

ALMEIDA FREITAS - OAB:9.454/MT, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DO MATO GROSSO - OAB:

 Procedo aintimação da parte autora para depositar diligencia para citação 

da parte MARTINHO GONÇALVES DA COSTA no prazo de 05 dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 980971 Nr: 14581-89.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS CENTRO NORTE DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS NEVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

O Credor deixou de atender a determinação para promover o regular 

andamento processual do feito, quando intimado por intermédio de 

procurador constituído nos autos (certidão fl. 85). Promovida sua 

intimação por AR (fl. 88), para que promovesse o andamento do processo, 

inclusive com a advertência da potencial extinção e arquivamento, mas 

permaneceu inerte (fl. 89).

É um breve relato.

Decido.

A falta de interesse do Exequente é notória. Diligenciou-se com êxito sua 

intimação via DJE e pessoal, mas não houve o atendimento da 

conclamação a promover o andamento do processo, mesmo constando 

expressamente nas intimações a advertência de que seu silêncio poderia 

culminar na extinção e arquivamento do processo.

Assim sendo, anotando a inexplicável desídia da parte Exequente, julgo 

extinto o presente processo sem apreciação do mérito, o que faço com 

base no art. 485, III, § 1º, do Código de Processo Civil.

Sem custas porque recolhidas com a distribuição da ação e sem 

honorários sucumbenciais em razão da não triangularização processual.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos independentemente de nova 

determinação.

Publique-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 25346 Nr: 2516-29.1996.811.0041

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103071/8/2018 Página 337 de 688



 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GUILHERME ANÍSIO FRAGA, JOSÉ 

HENRIQUE ANÍSIO FRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMÍDIO DE ALMEIDA RIOS - 

DEFENSOR PUBLICO. - OAB:D.PÚBLICO

 DECISÃO

Vistos.

Nos termos dos art. 921, III, do CPC, defiro a suspensão do feito 

consoante pedido do Credor em razão da inexistência de bens 

penhoráveis.

Decorrido prazo máximo da suspensão da execução, isto é, um (1) ano, 

como delimita o § 2º do art. 921, do CPC, deverá o Exequente praticar as 

diligências necessárias, no prazo de quinze (15) dias, sob pena de 

extinção do processo.

 Mantenha-se o feito no arquivo provisório (andamento 80 Apolo), 

excluindo-o do relatório de estatística mensal conforme preconiza a 

CNGCGJ .

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1022988 Nr: 33394-67.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEMENTES FÉRTIL PRODUÇÃO INDUSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA, JOÃO ROBERTO DE VASCONCELOS, ÂNGELA MARIA 

GUEDES VASCONCELOS, GILBERTO ALVES DE VASCONCELOS, MARIA 

LENI PEREIRA DE VASCONCELOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

O Credor deixou de atender a determinação para promover o regular 

andamento processual do feito, quando intimado por intermédio de 

procurador constituído nos autos (certidão fl. 128). Promovida sua 

intimação por AR (fl. 129), para que promovesse o andamento do 

processo, inclusive com a advertência da potencial extinção e 

arquivamento, mas permaneceu inerte (fl. 130).

É um breve relato.

Decido.

A falta de interesse do Exequente é notória. Diligenciou-se com êxito sua 

intimação via DJE e pessoal, mas não houve o atendimento da 

conclamação a promover o andamento do processo, mesmo constando 

expressamente nas intimações a advertência de que seu silêncio poderia 

culminar na extinção e arquivamento do processo.

Assim sendo, anotando a inexplicável desídia da parte Exequente, julgo 

extinto o presente processo sem apreciação do mérito, o que faço com 

base no art. 485, III, § 1º, do Código de Processo Civil.

Sem custas porque recolhidas com a distribuição da ação e sem 

honorários sucumbenciais em razão da não triangularização processual.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos independentemente de nova 

determinação.

Publique-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 875457 Nr: 13742-98.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. R. BARBOSA CARBURADORES - ME, 

MOACIR RODRIGUES BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

O Credor deixou de atender a determinação para promover o regular 

andamento processual do feito, quando intimado por intermédio de 

procurador constituído nos autos (certidão fl. 157). Promovida sua 

intimação por AR (fl. 160), para que promovesse o andamento do 

processo, inclusive com a advertência da potencial extinção e 

arquivamento, mas permaneceu inerte (fl. 161).

É um breve relato.

Decido.

A falta de interesse do Exequente é notória. Diligenciou-se com êxito sua 

intimação via DJE e pessoal, mas não houve o atendimento da 

conclamação a promover o andamento do processo, mesmo constando 

expressamente nas intimações a advertência de que seu silêncio poderia 

culminar na extinção e arquivamento do processo.

Assim sendo, anotando a inexplicável desídia da parte Exequente, julgo 

extinto o presente processo sem apreciação do mérito, o que faço com 

base no art. 485, III, § 1º, do Código de Processo Civil.

Sem custas porque recolhidas com a distribuição da ação e sem 

honorários sucumbenciais em razão da não triangularização processual.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos independentemente de nova 

determinação.

Publique-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 938847 Nr: 54043-87.2014.811.0041

 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: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. F. DO NASCIMENTO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA MARQUES BATISTA 

SANTOS - OAB:108354, MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS - 

OAB:56526/MG, ROBERTA LIMA FREIRE - OAB:122063/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

O Credor deixou de atender a determinação para promover o regular 

andamento processual do feito, quando intimado por intermédio de 

procurador constituído nos autos (certidão fl. 71). Promovida sua 

intimação por AR (fl. 74), para que promovesse o andamento do processo, 

inclusive com a advertência da potencial extinção e arquivamento, mas 

permaneceu inerte (fl. 75).

É um breve relato.

Decido.

A falta de interesse do Exequente é notória. Diligenciou-se com êxito sua 

intimação via DJE e pessoal, mas não houve o atendimento da 

conclamação a promover o andamento do processo, mesmo constando 

expressamente nas intimações a advertência de que seu silêncio poderia 

culminar na extinção e arquivamento do processo.

Assim sendo, anotando a inexplicável desídia da parte Exequente, julgo 

extinto o presente processo sem apreciação do mérito, o que faço com 

base no art. 485, III, § 1º, do Código de Processo Civil.

Sem custas porque recolhidas com a distribuição da ação e sem 

honorários sucumbenciais em razão da não triangularização processual.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos independentemente de nova 

determinação.

Publique-se. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 110522 Nr: 1620-39.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO - POUPEX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO RIBEIRO PITTA, ESPOLIO DE LUCIA 

FRANCISCO PITTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: clarissa lopes vieira vidaurre - 

OAB:9000, EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE - OAB:12750/MT, 

FRANKLIN ROOSEVELT VIEIRA VIDAURRE - OAB:1585-A/MT, ITAMAR 

BATISTA DOS SANTOS - OAB:5987/MT, LOUISE KRISTINA LOPES DE 

OLIVEIRA - OAB:7854-MT, ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3770/MT, 

TADEU MUCIO GALVAO MARQUES VALLIM - OAB:4717/MT, VOLPE 

CAMARGO ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB:296/2006

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK DA S. I. 
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DE ALMEIDA - OAB:7355-A/MT, FÁBIO MOREIRA PEREIRA - 

OAB:9.405/MT

 Vistos.

Inobstante a remessa dos autos pelo juízo originário para processamento 

do feito por esta Unidade Judiciária em razão de avençada prevenção por 

conexão aos autos da ação revisional ID. 54826, verifica-se que na 

verdade esta já foi julgada, encontrando-se em fase de liquidação de 

sentença, inexistindo fundamento para processamento e conjunto.

Assim dirime o Código de Processo Civil:

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.

Portanto, devolvam-se os autos ao Juízo de origem, 1ª Vara Especializada 

em Direito Bancário desta Capital.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 716630 Nr: 10324-60.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TATIANA ARINOS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PAN S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:OAB-MT 12.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBAÑES - OAB:206339

 DECISÃOVistos.Cuida-se ação Revisional em fase de Cumprimento de 

Sentença onde as Partes divergiram com relação à quantia exequenda. Em 

virtude disso, os autos foram encaminhados a Contadoria do Juízo, com a 

vinda da planilha de cálculos (fls. 237-238) oportunizou-se as partes para 

manifestação (fl. 240). Vindo, então, a concordância com os cálculos pela 

exequente (fls.242). Por sua vez, o banco executado manteve-se silente 

como se observa da certidão de fl. 208. É o relato do 

necessário.DECIDO:Após análise dos autos, em especial a impugnação ao 

cumprimento de sentença (fls. 196-201) onde em síntese se alega 

excesso de execução verifico que a razão não acompanha a parte 

Impugnante. Explico. Afinal o demonstrativo de cálculos elaborado pelo 

contador judicial (fls. 237-238) efetivamente atende os parâmetros da 

sentença exequenda. Note-se que embora regularmente intimado para se 

manifestar sobre os cálculos da contadoria, o executado deixou 

transcorrer o prazo in albis (fl. 244), optando por depositar o valor 

indicado a titulo de saldo remanescente (deposito fl. 257), situação fática 

que demonstra que a elaboração dos referidos cálculos atendem os 

comandos da sentença exequenda. De consequência, afasta-se a 

arguição de excesso de execução apresentada pelo Impugnante.Feitas 

estas considerações HOMOLOGO os novos cálculos apresentados pela 

contadoria do juízo (fls. 237-238), reconhecendo como o valor devido à 

parte autora/exequente TATIANA ARINOS DE SOUZA a quantia de 

indicada no referido calculo. De consequência, determino o levantamento 

em favor da parte credora e seu advogado dos valores depositados em 

juízo (fl. 202 e 257), com transferência para as contas bancárias 

indicadas a fl. 261. Expeçam-se os ALVARÁS.Considerando a satisfação 

integral do débito, nos termos do art. 924, II, do CPC extingo o presente 

feito.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 203200 Nr: 17837-89.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS 

LOJISTAS VEST. E CONFECÇÕES DE CBÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERIDAN LEPRE ME, ERIDAN LEPRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE TESSARO - 

OAB:12484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA GERMANA DE MORAES - 

OAB:8077/MT

 Vistos.

Tendo em vista a anunciada incorporação da Exequente pela 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUL DA AMAZÔNIA 

LTDA – SICOOB CREDISUL, promova-se a retificação do polo ativo da 

demanda nos termos da petição de fl. 245 e documentos que a instruem.

No mais, a remessa de ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego e ao 

INSS, para descobrir eventual crédito salarial da parte devedora, seria 

cabível, caso o Exeqüente por si não pudesse obter informações ou 

certidões da repartição pública competente, o que não ficou demonstrado 

nos autos.

Indefiro, portanto o pedido de fl. 369/372, devendo o Exequente dar 

prosseguimento ao feito em cinco (05) dias, sob pena de extinção sem 

julgamento do mérito.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 248936 Nr: 16282-03.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO TORTORO CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SAFRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATYANNE NEVES BALDUINO - 

OAB:2732/TO, VICENTE FERRETTI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DALLAMICO - 

OAB:9.705-A/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de cumprimento sentença onde o Devedor cumpriu o comando 

judicial (fl. 327) e efetuou os depósitos dos valores remanescentes do 

saldo devedor (fls. 240 e 241).

 Considerando a satisfação integral do débito, nos termos do art. 924, II, do 

CPC extingo o presente feito.

EXPEÇAM-SE ALVARÁS para levantamento das quantias depositadas a fl. 

240 (honorários) e fl. 241 (principal), com transferência para a conta 

bancaria indicada pelo Credor a fl. 328 para transferência do saldo 

remanescente referente ao valor principal e para a conta indicada a fl. 235 

relativa ao valor dos honorários advocatícios.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Empós, ARQUIVE-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 96268 Nr: 11995-36.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DE CURSOS CUIABÁ - COLÉGIO ISAAC 

NEWTON ANGLO, ISIS MARIMON, CLEIDI ROSANGELA HETZEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, BANCO DO BRASIL 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEN HUR MARIMON - 

OAB:1215-A/MT, CLEIDI ROSANGELA HETZEL - OAB:8.244-B/MT, 

CLEIDI ROSANGELA HETZEL - OAB:8.244/B, ISIS MARIMON - 

OAB:3434-A/MT, ISIS MARIMON - OAB:3434/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A/MT

 Vistos.

Na hipótese, verifica-se o imbróglio que se arrasta desde 26/04/2010, ou 

seja, há OITO ANOS!!! para mero levantamento de valor bloqueado nos 

autos em favor das Exequentes (fl. 561).

1. O valor bloqueado a fl. 542 foi transferido para a Conta Única conforme 

ofício de fl. 559/560.

2. Um único alvará foi expedido nos autos, em favor da co-Exequente 

CLEIDE ROSANGELA HETZEL (fl. 563, 581 e 586).

Portanto, do saldo remanescente bloqueado, certifique-se e diligencie-se 

para a vinculação deste aos autos, expedindo-se o competente alvará 

conforme já determinado a fl. 561, em favor da co-Exequente ISIS 

MARIMON, cujos dados bancários foram indicados a fl. 557.

Para efeitos de registro, certifique-se o transito em julgado da decisão de 

fl. 539/541.

Após, arquivem-se em definitivo.

Intimem-se.

Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 135949 Nr: 20790-94.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMAR BARRETO BALTAR JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO 

- POUPEX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGASSIS FARONI DE QUEIROZ - 

OAB:351-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VOLPE CAMARGO 

ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB:296/2006

 DECISÃO

Vistos.

Nos termos do art. 477, §1º, do CPC intimem-se as Partes para manifestar 

impreterivelmente, no prazo de quinze (15) dias, sobre o laudo pericial e 

esclarecimentos do expert.

Decorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e 

retornem conclusos para manifestação.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 345791 Nr: 15792-10.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO DA CUNHA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA BMC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:10.661/MT, MURAT DOGAN - OAB:6.917/MT, VANESSA MENDES 

DE MORAES - OAB:9306- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DUQUE DABUS - 

OAB:21.456/A

 DECISÃO

 Vistos.

De plano revogo o despacho de fl. 209, eis que se apresentava em ordem 

processamento do cumprimento de sentença que iniciou assim que a parte 

exequente atendeu o comando judicial e apresentou o demonstrativo de 

calculo (fls. 193-197).

Regularizada a falha processual intime-se a parte Credora para, no prazo 

de dez (10) dias, manifestar nos autos sobre a Exceção de 

Pré-Executividade apresentada às fls. 201-205v., e a petição de 

complementação de fls. 210-212.

 Decorrido o prazo assinalado, com ou sem manifestação, certifique-se e 

voltem os autos conclusos para deliberação.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 92438 Nr: 11022-81.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CORREA DA COSTA E RODRIGUES LTDA., JOSÉ 

WILSON RODRIGUES, SUZANA CORREA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA PINTO BIANCARDINI - 

OAB:5.009/MT, OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de autos em fase de cumprimento sentença onde se deu por 

satisfeita a obrigação mediante a penhora online realizada às fls. 435/436 

nas contas do Executado.

Intimado o Executado acerca da penhora este não apresentou impugnação 

a penhora, mantendo-se silente (fl. 441).

A fl. 439 o Exequente pugnou pela expedição de alvará e consequente 

extinção do feito.

Pois bem.

 Considerando a satisfação integral do débito, nos termos do art. 924, II, do 

CPC extingo o presente feito.

EXPEÇA-SE ALVARÁ para levantamento dos valores penhorados às fls. 

435/436, com transferência para a conta bancária indicada pelo 

Exequente a fl. 439.

Transitado em julgado certifique-se e ARQUIVEM-SE em definitivo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 26 de julho de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 226325 Nr: 33533-68.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CÉSAR DE SIQUEIRA, LEILA ANGÉLICA DE 

CAMPOS SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDI ROSANGELA HETZEL - 

OAB:8.244-B/MT, ROGER FERNANDES - OAB:OAB/MT 8.343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A

 Certifico que, nesta data procedo a intimação da parte autora/credora 

para no prazo de 5 (cinco)dias, manifestar sobre o alegado pelo 

requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 383268 Nr: 19604-26.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CÉSAR DE SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO CPA IV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGER FERNANDES - 

OAB:OAB/MT 8.343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:6499/MT

 Certifico que, nesta data procedo a intimação da parte exequente para no 

prazo de 5 (cinco)dias, manifestar sobre o alegado pelo executado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 819337 Nr: 25610-10.2013.811.0041

 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): MUNDO DOS COLCHOES LTDA, VANDERLEI 

APARECIDO GUEDES, GILMAR LUIZ GUEDES, LUIS ROBERTO GUEDES, 

JOSÉ GERALDO GUEDES, GERALDO LUIZ GUEDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ GERALDO GUEDES - 

OAB:

 Certifico que, nesta data procedo a intimação da parte autora, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos guia de diligência do Sr. 

Oficial(a) de Justiça, devidamente paga nos termos do Prov. 14/2016 CGJ 

e portaria Nº. 002/2017-DF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 26023 Nr: 3130-63.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDGARD NOGUEIRA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDGARD NOGUEIRA BORGES - 

OAB:0563/MT, LUIZ JAJAH NOGUEIRA - OAB:2873/MT

 CERTIFICO QUE, NESTA DATA PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103071/8/2018 Página 340 de 688



EXEQUENTE PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO NO PRAZO DE 

CINCO DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 777379 Nr: 30740-15.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELI DE ALMEIDA, ELI DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 30740-15.2012.811.0041 – ID: 777379

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

DECISÃO

Vistos.

Nos termos do art. 778, III, §§ 1º e 2º, do CPC , defiro a retificação do polo 

ativo da demanda para constar como Exequente a parte IRESOLVE 

COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S/A, 

anotando-se a capa dos autos e no Sistema Apolo.

Intime-se esta a promover o regular andamento processual em cinco (05) 

dias, sob pena de extinção sem julgamento do mérito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 777370 Nr: 30731-53.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO DAVI BORSATTI - ME, BRUNO DAVI 

BORSATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

 Vistos.

Previamente a analise do pedido de fls. 108/109, certifique-se a Secretaria 

a apresentação de eventuais Embargos do Devedor, tendo em vista que a 

fl. 99 o devedor Bruno Davi Borsatti foi citado, sendo este solidário a 

pessoa jurídica do polo, portanto reputo citados.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 30 de julho de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 709403 Nr: 2283-07.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LELIS PEIXARIA, LUIZ AUGUSTO OLIVEIRA 

SANTOS, LELIS FONSECA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos.

O disposto no art. 835, I, do CPC, indica o dinheiro em espécie, em 

deposito ou aplicação em instituição financeira como preferencia na ordem 

de penhora, logo, defiro o pedido do credor e determino a penhora de 

dinheiro em depósito ou aplicação financeira e sua indisponibilidade, por 

meio do sistema eletrônico BACENJUD, nos termos do art. 854, do CPC, 

para satisfação do débito no valor de R$ 2.013.504,68 (demonstrativo de 

cálculo – fl. 98-v).

 Se positivo o bloqueio, ordeno que a quantia contristada seja 

imediatamente transferida para a Conta Única e vinculada ao presente 

processo executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 

015/2012/TP.

 Havendo sucesso na penhora de valor intimem-se os Executados, na 

pessoa do Advogado constituído nos autos ou pessoalmente, de 

preferencia via postal (art. 841, §1º e 2º, do CPC), para tomar ciência da 

penhora online e querendo, oferecer impugnação no prazo de cinco (5) 

dias (art. 854, § 3º, do CPC).

 Segue o demonstrativo da medida de penhora online.

Não havendo sucesso na penhora, intime-se o Exequente a requerer o 

que entender de direito em cinco (05) dias, sob pena de extinção por 

inexistência de bens.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 30 de julho de 2018

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 780882 Nr: 34451-28.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS FERNANDES SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sergio Luis Oliveira de 

Figueiredo - OAB:13374

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 DESPACHO

 Vistos.

Tendo em vista a petição de fl. 279 anexa ao comprovante de depósito 

nos autos acerca do valor da condenação, entretanto intempestivo, uma 

vez que já havia sido satisfeita a obrigação mediante penhora online 

realizada, expeça-se alvará em favor do Executado, para levantamento 

dos valores depositados – fl.279-v.

 Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 30 de julho de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 863267 Nr: 4235-16.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO MEDEIROS BARBOSA, ILANI REGINA 

OLIVEIRA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DOS SANTOS 

- OAB:22629/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SERVIO TULIO DE BACELOS - 

OAB:14.258-A

 DESPACHO

Vistos.

Com o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos (fl. 197), deve 

o Requerente adequar o pedido de fl. 198, para processamento do feito 

como cumprimento de sentença, nos termos do art. 523, e ss. do CPC, ou 

536, e ss. do CPC, em quinze (15) dias.

Intime-se.

Cuiabá (MT), 30 e julho de 2018

 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 795692 Nr: 2031-33.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEGA CORPORE DISTRIBUIDORA DE 

SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA - ME, BRUNO MOREIRA RIBEIRO DE 

MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS B. 

MARTINS - OAB:13.994-A OAB/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 
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SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO AUGUSTO P. MIRANDA 

- OAB:OAB/MT 9779, ELARMIN MIRANDA - OAB:1895/MT

 DECISÃO

Vistos.

 Chamo o feito à ordem para retificar a decisão de fl. 219, a fim de que 

conste no posso ativo BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA e no polo 

passivo HSBC BANCO BRASIL S.A – BANCO MULTIPLO.

Retifique-se a capa dos autos, fazendo as adequações necessárias.

No mais, cumpra-se integralmente a decisão de fl. 219.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 30 de julho de 2018

 JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 781769 Nr: 35382-31.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JOSE DE FRANÇA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSIAS SANTANA DE 

OLIVEIRA - OAB:11.447/MT

 DESPACHO

 Vistos.

 Cumpra-se a Secretaria a decisão de fl. 129, após intime-se a Exequente 

a requerer o que entender de direito em cinco (05) dias.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 30 de julho de 2018

 JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 980207 Nr: 14217-20.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DAYCOVAL S. A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIONE FIGUEIREDO ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES NEY JOSÉ GOMES - 

OAB:8659/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

 Vistos.

Para a analise do pedido de inclusão de eventual espólio do Executado, 

deve o Credor em quinze (15) dias aportar aos autos documento hábil 

para tanto, sob pena de extinção.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 30 de julho de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 830382 Nr: 36095-69.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  I n c i d e n t e  d e  F a l s i d a d e - > I n c i d e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIA MARCONDES DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO 

MUTUO DOS COMERCIANTES DAS EMPRESAS DE VENDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON DUQUES DOS SANTOS - 

OAB:14.234 / MT, VALÉRIA CASTILHO MINHOZ VIVAN - OAB:5956/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARA CRISTINA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:7614

 Certifico que, nesta data procedo a intimação das partes, para no prazo 

legal, manifestarem acerca do laudo pericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 449345 Nr: 22368-48.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIBANCO - BANCO INVESTIMENTO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAZONIA REVENDEDORA DE MOTOS LTDA, 

ELVIS ANTONIO KLAUK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELENE SENA VIDIGAL - 

OAB:16402, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos.

Nos termos do art. 778, III, §§ 1º e 2º, do CPC , defiro a retificação do polo 

ativo da demanda para constar como Exequente a parte FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CRÉDITORIOS – NÃO PADRONIZADO, 

anotando-se a capa dos autos e no Sistema Apolo.

Intime-se esta a promover o regular andamento processual em cinco (05) 

dias, sob pena de extinção sem julgamento do mérito.

Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 30 de julho de 2018

 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1299525 Nr: 8340-94.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PROCAR DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS 

LTDA, JONEVIL RODRIGUES JUNIOR, VANIA CRISTINA DE ARRUDA 

RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS OLIVEIRA KAISER 

SETÚBAL - OAB:12.764/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

Considerando que a parte Embargante foi devidamente intimada a 

comprovar a hipossuficiência, mas permaneceu inerte (fls. 51/52), não há 

alternativa senão o cancelamento da distribuição. Destarte, em 

atendimento ao Provimento n.º 82/2014-CGJ de 05/11/2014 e nos termos 

do art. 290 do CPC/2015 determino o cancelamento da distribuição.

 Sem custas já que a ausência do recolhimento desta motivou a extinção 

do processo e sem honorários, pois sequer formalizada a triangularização 

processual.

Após o transito em julgado, arquivem-se em definitivo.

Translade-se cópia desta sentença aos autos executivo principal.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cuiabá/MT, 30 de julho de 2018

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1068317 Nr: 54651-51.2015.811.0041

 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: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJAFLEX DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA 

ME, VIVIANE CARINE REZEPOKA CALGARO, LAERCIO CALGARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/MT 20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO QUE, NESTA DATA IMPULSIONO OS AUTOS PARA A PARTE 

AUTORA, NO PRAZO LEGAL, COMPROVAR A DISTRIBUIÇÃO DA CARTA 

PRECATÓRIA EXPEDIDA NESTES AUTOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 809794 Nr: 16280-86.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVA & CASTRO LTDA - ME, PEDRO 
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HENRIQUE SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445 - 

MT, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos.

Tendo em vista a sentença prolatada nos Embargos à Execução apenso 

(ID. 1221571), que julgou improcedentes os pedidos dos 

Embargantes/Executados, intime-se o Exequente para, em cinco (05) dias, 

dar prosseguimento no feito requerendo o que entender de direito, sob 

pena de extinção.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá (MT), 24 de julho de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1099219 Nr: 10316-10.2016.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEMAR MONTAGNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA RABELO 

JACOMO - OAB:6.222/GO

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 345694 Nr: 15654-43.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NUTRATOS COMERCIAL EXPORTADORA E 

IMPORTADORA LTDA, JOSE MARCIO SILVA RATTO

 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:

 DESPACHO

 Vistos.

Adota-se a medida excepcional de citação por edital depois de esgotadas 

todas as possibilidades de localização da parte, por isso, antes de acolher 

tal procedimento determino que realizem consultas online nos sistemas 

RENAJUD e INFOJUD, a fim de obter informações acerca dos atuais 

endereços dos Executados.

Obtendo endereços diversos daqueles constantes dos autos, renove-se a 

tentativa de citação, caso contrário, intime-se o Exequente para 

manifestar-se em dez (10) dias.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 835623 Nr: 40732-63.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D TOMAZ CONSTRUÇÕES -EPP, DAVID 

TOMAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES. 

- OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

 Vistos.

O Autor requer pesquisa junto aos sistemas conveniados para localização 

dos Requeridos fl.125, razão pela qual determino a prévia requisição de 

informações acerca dos endereços dos executados por meio dos 

Sistemas INFOJUD e RENAJUD.

Seguem extratos em anexo.

Caso os endereços sejam diversos daquele que consta nos autos, 

renove-se a expedição do mandado de citação dos Executados.

Em quinze (15) dias, o Autor promova o cumprimento da medida deferida 

nos autos e citação dos Executados, sob pena de extinção sem 

julgamento do mérito.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1221571 Nr: 12010-77.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVA & CASTRO LTDA - ME, PEDRO HENRIQUE SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3056

 Posto isso, julgo improcedente os pedidos, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil.Condeno os Embargantes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios da parte 

contrária, os quais arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do 

art. 85, § 8º, do CPC, ficando, pois, suspensa a exigibilidade das verbas 

sucumbenciais, que somente poderão ser executadas se em até 05 

(cinco) anos, contados do trânsito em julgado desta, o credor provar a 

alteração no estado de hipossuficiência dos Embargantes, nos termos do 

art. 98, § 3º, do CPC.Preclusas estas vias, traslade-se cópia desta para a 

Execução em apenso (ID. 809794).Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 18 

de julho de 2018JOSE ARIMATEA NEVES COSTAJuiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022741-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA SANTOS FREITAS NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO GARCIA DA COSTA OAB - MT0013791A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1022741-81.2018.8.11.0041. AUTOR: VILMA SANTOS FREITAS 

NASCIMENTO RÉU: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO proposta por VILMA SANTOS FREITAS 

NASCIMENTO em face de BANCO VOLKSWAGEN S/A, em que a Autora 

pleiteia a concessão dos benefícios da assistência Judiciaria Gratuita. 

Neste sentido, a Lei Processual n. 13.105/2015 (Código de Processo Civil), 

dirime que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma 

da lei (art. 98)” e que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3º).” Entretanto, a 

Constituição Federal reza que a gratuidade será conferida “...aos que 

comprovarem insuficiência de recursos” (art. 5º, LXXIV). Por este ângulo, 

elementar esclarecer que o benefício da Justiça Gratuita é o amparo que 

pessoas necessitadas auferem para acesso imediato à Justiça, assim, 

pobre no conceito legal é o trabalhador que percebe salário irrisório que 

mal dá para sustentar a si próprio e ou sua família, é o andarilho que não 

tem onde morar ou desempregados com minguados recursos financeiros. 

Para estes, o Legislador reservou a isenção das custas do processo, 

enquanto perdurar o estado de pobreza. Diante da própria natureza da 

causa e da situação sócio-econômica da Autora, que, apesar de alegar 

hipossuficiência, é servidora pública municipal, com renda mensal em 

torno de R$ 7.804,80, e sobretudo por não comprovar a impossibilidade de 

arcar com as custas e taxa judiciais apesar da alegação nesse sentido, 

entendo incabível a concessão da Assistência Judiciária Gratuita 

postulada. Custa processual é espécie de Tributo e sua incidência não 

deve ocorrer apenas sobre aqueles que têm dinheiro sobrando. Temos 

observado, com frequência impressionante e preocupante, uma avalanche 

de pedidos de assistência judiciária gratuita, na maioria dos casos com 

flagrante má fé, até em ações de alto valor e com Partes que declinam uma 
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profissão de destaque e endereços em imóveis localizados em bairros de 

alto padrão ou de classe média desta Urbe, o que na prática, 

desgraçadamente, tem prejudicado aqueles que efetivamente são pobre e 

desvalidos da sorte. Esse inchaço da assistência judiciária tem levado à 

superação imediata, mês a mês, da verba indenizatória destinada aos 

Oficiais de Justiça para o cumprimento de mandados dos processos de 

Justiça gratuita, o que na prática acaba prejudicando os efetivamente 

pobres e reduzindo sensivelmente a celeridade e eficiência dos 

processos desses desvalidos, isso para narrar somente uma 

consequência desse maldito “jeitinho brasileiro” de que fazem uso aqueles 

que podem pagar as custas do processo e se valem ou pelo menos 

tentam se valer espertamente da assistência judiciária gratuita. 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO. RECURSO 

ESPECIAL DESERTO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA 

FORMULADO NO CURSO DO PROCESSO. NECESSIDADE DE 

COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIO. PRECEDENTE DA 

CORTE ESPECIAL. SÚMULA N. 187/STJ. 1. Quando formulado o pedido de 

concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita no curso do 

processo, é imprescindível que haja a comprovação da condição de 

beneficiário, o que não se deu in casu. 2. Precedentes: AgRg nos EAg 

1345775/PI, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe 

21.11.2012; e EDcl no AREsp 275.831/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 

Quarta Turma, DJe 12.3.2013. (STJ, AgRg no AREsp 281.430 MG, Rel Min 

MAURO CAMPBELL MARQUES, j. 18/04/2013). Sublinhamos para 

destaque. Neste sentido é o Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA PELO 

JUÍZO A QUO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO, NOS AUTOS, DA 

SITUAÇÃO FINANCEIRA REAL DO AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE 

ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA A AFERIÇÃO. ART. 333, I, CPC/1973. 

CUMPRE AO AUTOR DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE SEU DIREITO. 

RECURSO DESPROVIDO. A agravante não se desincumbiu do ônus inserto 

no art. 333, I, do CPC/1973, no caso da concessão de justiça gratuita, a 

demonstração de sua situação de miserabilidade; portanto é impossível 

reconhecer a legitimidade de sua pretensão, impondo-se o desprovimento 

do recurso de Agravo de Instrumento. (AI 8756/2016, DESA. MARIA 

APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 02/10/2017, Publicado no DJE 09/10/2017) 

IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – NÃO 

COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – BENEFÍCIO REVOGADO – DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. 

Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. Conquanto se 

presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente 

por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC/15), consoante ocorreu inicialmente 

na ação principal, tal pedido pode ser revogado, quando houver nos autos 

elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a 

concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º, 

do CPC/15. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da 

gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que 

evidenciam a condição de necessidade do beneficiário. No caso, sendo 

demonstrado que a parte possui rendimento para o custeio das despesas 

processuais, deve ser mantida a decisão que revogou a assistência 

judiciária. (Ap 120648/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, 

Publicado no DJE 27/11/2017) Dessa forma, INDEFIRO o pedido de Justiça 

Gratuita postulado pela Autora, e nos termos do art. 101, § 2º, do NCPC, 

outorgo-lhe o prazo de cinco (05) dias para recolher as custas e taxa 

judiciais, sob pena de imediato cancelamento da distribuição. Intime-se. 

Cuiabá/MT, 26 de julho de 2018 JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1022819-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIETA DE FIGUEIREDO ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL OAB - MT0017566A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1022819-75.2018.8.11.0041. REQUERENTE: JULIETA DE FIGUEIREDO 

ARRUDA REQUERIDO: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. Vistos. 

Trata-se de AÇÃO PARA PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS C/C 

PEDIDO DE LIMINAR proposta por JULIETA DE FIGUEIREDO ARRUDA em 

face de BANCO BONSUCESSO S/A, em que a Autora pleiteia a concessão 

dos benefícios da assistência Judiciaria Gratuita. Neste sentido, a Lei 

Processual n. 13.105/2015 (Código de Processo Civil), dirime que “A 

pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de 

recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os 

honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei 

(art. 98)” e que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3º).” Entretanto, a 

Constituição Federal reza que a gratuidade será conferida “...aos que 

comprovarem insuficiência de recursos” (art. 5º, LXXIV). Por este ângulo, 

elementar esclarecer que o benefício da Justiça Gratuita é o amparo que 

pessoas necessitadas auferem para acesso imediato à Justiça, assim, 

pobre no conceito legal é o trabalhador que percebe salário irrisório que 

mal dá para sustentar a si próprio e ou sua família, é o andarilho que não 

tem onde morar ou desempregados com minguados recursos financeiros. 

Para estes, o Legislador reservou a isenção das custas do processo, 

enquanto perdurar o estado de pobreza. Diante da própria natureza da 

causa e da situação sócio-econômica da Autora, que, apesar de alegar 

hipossuficiência, é servidora pública estadual, com renda mensal em torno 

de R$ 6.000,86, e sobretudo por não comprovar a impossibilidade de arcar 

com as custas e taxa judiciais apesar da alegação nesse sentido, entendo 

incabível a concessão da Assistência Judiciária Gratuita postulada. Custa 

processual é espécie de Tributo e sua incidência não deve ocorrer 

apenas sobre aqueles que têm dinheiro sobrando. Temos observado, com 

frequência impressionante e preocupante, uma avalanche de pedidos de 

assistência judiciária gratuita, na maioria dos casos com flagrante má fé, 

até em ações de alto valor e com Partes que declinam uma profissão de 

destaque e endereços em imóveis localizados em bairros de alto padrão 

ou de classe média desta Urbe, o que na prática, desgraçadamente, tem 

prejudicado aqueles que efetivamente são pobre e desvalidos da sorte. 

Esse inchaço da assistência judiciária tem levado à superação imediata, 

mês a mês, da verba indenizatória destinada aos Oficiais de Justiça para o 

cumprimento de mandados dos processos de Justiça gratuita, o que na 

prática acaba prejudicando os efetivamente pobres e reduzindo 

sensivelmente a celeridade e eficiência dos processos desses 

desvalidos, isso para narrar somente uma consequência desse maldito 

“jeitinho brasileiro” de que fazem uso aqueles que podem pagar as custas 

do processo e se valem ou pelo menos tentam se valer espertamente da 

assistência judiciária gratuita. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO. RECURSO ESPECIAL DESERTO. PEDIDO DE 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO NO CURSO DO 

PROCESSO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE 

BENEFICIÁRIO. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. SÚMULA N. 187/STJ. 

1. Quando formulado o pedido de concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita no curso do processo, é imprescindível que 

haja a comprovação da condição de beneficiário, o que não se deu in 

casu. 2. Precedentes: AgRg nos EAg 1345775/PI, Rel. Min. João Otávio de 

Noronha, Corte Especial, DJe 21.11.2012; e EDcl no AREsp 275.831/SP, 

Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 12.3.2013. (STJ, AgRg no 

AREsp 281.430 MG, Rel Min MAURO CAMPBELL MARQUES, j. 18/04/2013). 

Sublinhamos para destaque. Neste sentido é o Egrégio Tribunal de Justiça 

deste Estado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE 

EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA 

GRATUITA PELO JUÍZO A QUO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO, NOS 

AUTOS, DA SITUAÇÃO FINANCEIRA REAL DO AGRAVANTE. AUSÊNCIA 

DE ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA A AFERIÇÃO. ART. 333, I, 

CPC/1973. CUMPRE AO AUTOR DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE SEU 

DIREITO. RECURSO DESPROVIDO. A agravante não se desincumbiu do 

ônus inserto no art. 333, I, do CPC/1973, no caso da concessão de justiça 

gratuita, a demonstração de sua situação de miserabilidade; portanto é 

impossível reconhecer a legitimidade de sua pretensão, impondo-se o 

desprovimento do recurso de Agravo de Instrumento. (AI 8756/2016, 

DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/10/2017, Publicado no DJE 

09/10/2017) IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – NÃO 

COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – BENEFÍCIO REVOGADO – DECISÃO 
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MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. 

Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. Conquanto se 

presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente 

por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC/15), consoante ocorreu inicialmente 

na ação principal, tal pedido pode ser revogado, quando houver nos autos 

elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a 

concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º, 

do CPC/15. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da 

gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que 

evidenciam a condição de necessidade do beneficiário. No caso, sendo 

demonstrado que a parte possui rendimento para o custeio das despesas 

processuais, deve ser mantida a decisão que revogou a assistência 

judiciária. (Ap 120648/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, 

Publicado no DJE 27/11/2017) Dessa forma, INDEFIRO o pedido de Justiça 

Gratuita postulado pela Autora, e nos termos do art. 101, § 2º, do NCPC, 

outorgo-lhe o prazo de cinco (05) dias para recolher as custas e taxa 

judiciais, sob pena de imediato cancelamento da distribuição. Intime-se. 

Cuiabá/MT, 26 de julho de 2018 JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022772-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LENILDO DA SILVA NUNES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO OLIVEIRA JESUS OAB - MT23440/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1022772-04.2018.8.11.0041. AUTOR: LENILDO DA SILVA NUNES RÉU: 

BANCO BMG Vistos. Prima facie, defiro ao Autor os benefícios da Justiça 

Gratuita. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL 

C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA proposta por LENILDO DA SILVA NUNES em face de BANCO BMG 

S/A. O Autor postula em suma pela revisão do contrato de empréstimo 

para sanar eventuais clausulas abusivas, e, requer a concessão de tutela 

antecipada para suspender os descontos em sua folha de pagamento. 

Com a inicial vieram os documentos pertinentes à espécie. É o relatório. 

Fundamento e decido. Conforme se verifica dos autos e da própria 

narrativa exordial, os descontos efetuados na folha de pagamento do 

Autor ocorrem desde o ano de 2011. Portanto, os descontos 

alegadamente abusivos são efetuados há SETE ANOS!, o que 

descaracteriza a urgência avençada, não se desincumbindo do ônus de 

demonstrar a grave lesão ou perigo de dano causado, caso não seja 

concedida a medida. A medida antecipatória visa atender situações de 

urgência, em que eventual delonga na prestação jurisdicional pode causar 

dano ao direito da Autora, o que não é o caso dos autos, uma vez que 

somente após anos ingressou em juízo. Não vislumbro verossimilhança 

nas alegações do Autor e INDEFIRO o pedido antecipatório pleiteado na 

inicial para limitação dos descontos pelo Requerido em razão da ausência 

dos requisitos elencados no art. 300, do NCPC. 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, 26 de julho de 2018 JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022869-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO VIEIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1022869-04.2018.8.11.0041. REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

SERGIO VIEIRA DOS SANTOS Vistos. Trata-se de ação de busca e 

apreensão com pedido liminar promovida por AYMORÉ CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A em face de SERGIO VIEIRA DOS 

SANTOS, objetivando a constrição de bem móvel, na qual alega o Credor a 

inadimplência contratual da parte Requerida, frisando que este firmou 

pactos com garantia de alienação fiduciária de bem móvel, aos quais 

Reclama o Autor o pagamento da quantia apontada na inicial. Com a 

petição inicial vieram o demonstrativo do débito e o instrumento de 

notificação para efeitos de constituição em mora da parte Devedora. Nesta 

trilha, nos termos do art. 3º, do Decreto-Lei nº 911/69, devidamente 

comprovada o desinteresse demonstrado pela parte Ré na quitação do 

débito, e na hipótese vertente (a Súmula nº 72 do STJ prescreve "A 

comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente"), defiro liminarmente a medida de busca e 

apreensão do bem móvel descrito na exordial. Expeça-se mandado de 

busca e apreensão do bem descriminado no contrato anexo a inicial, 

depositando-se o bem em mãos dos procuradores da Instituição 

Financeira Requerente, mediante termo de compromisso, SENDO VEDADA 

A SUA RETIRADA DA COMARCA ONDE EVENTUALMENTE FOR 

APREENDIDO, NO PRAZO DA PURGAÇÃO DA MORA, ou salvo em caso 

de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se 

o bem, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do DETRAN-MT, em 

razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a 

sua retirada pelo Autor. Cite-se a parte Requerida para a purgação da 

mora no prazo de 05 (cinco) dias, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do 

DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 (quinze) 

dias, tudo a contar da execução da liminar. Defiro os benefícios do § 2º, 

artigo 212, do NCPC e se necessário, mediante a certidão do oficial de 

justiça, fica desde já autorizada a solicitação de auxilio policial para efetivo 

cumprimento da medida e/ou utilização de serviços de chaveiro para 

abertura de portas e portões, as expensas do Autor. Cumpra-se nos 

termos do art. 536, § 2º, do NCPC, ou seja, por DOIS OFICIAIS DE JUSTIÇA 

e inclua-se no mandado as disposições dos arts. 252 ao 255 do CPC/2015 

para serem cumpridas pelo oficial de Justiça. A expedição do mandado 

está condicionada ao efetivo recolhimento das custas e taxa judicial em 

quinze (15) dias (art. 290, do NCPC) sob pena de cancelamento da 

distribuição. Em igual prazo, o Autor comprove o recolhimento da diligencia 

do oficial de justiça, nos termos do PROVIMENTO 14/2016, por meio do 

pagamento de guias das diligencias emitidas exclusivamente pelo portal 

eletrônico do TJ/MT, sob pena de extinção sem julgamento do mérito. 

Intime-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário Cuiabá/MT, 27 de julho 

de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022873-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA PADILHA TAQUES PARENTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1022873-41.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO RCI BRASIL S.A 

REQUERIDO: ANA PAULA PADILHA TAQUES PARENTE Vistos. Trata-se 

de ação de busca e apreensão com pedido liminar promovida por BANCO 

RCI BRASIL S/A em face de ANA PAULA PADILHA TAQUES PARENTE, 

objetivando a constrição de bem móvel, na qual alega o Credor a 

inadimplência contratual da parte Requerida, frisando que este firmou 

pactos com garantia de alienação fiduciária de bem móvel, aos quais 

Reclama o Autor o pagamento da quantia apontada na inicial. Com a 

petição inicial vieram o demonstrativo do débito e o instrumento de 

notificação para efeitos de constituição em mora da parte Devedora. Nesta 

trilha, nos termos do art. 3º, do Decreto-Lei nº 911/69, devidamente 
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comprovada o desinteresse demonstrado pela parte Ré na quitação do 

débito, e na hipótese vertente (a Súmula nº 72 do STJ prescreve "A 

comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente"), defiro liminarmente a medida de busca e 

apreensão do bem móvel descrito na exordial. Expeça-se mandado de 

busca e apreensão do bem descriminado no contrato anexo a inicial, 

depositando-se o bem em mãos dos procuradores da Instituição 

Financeira Requerente, mediante termo de compromisso, SENDO VEDADA 

A SUA RETIRADA DA COMARCA ONDE EVENTUALMENTE FOR 

APREENDIDO, NO PRAZO DA PURGAÇÃO DA MORA, ou salvo em caso 

de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se 

o bem, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do DETRAN-MT, em 

razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a 

sua retirada pelo Autor. Cite-se a parte Requerida para a purgação da 

mora no prazo de 05 (cinco) dias, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do 

DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 (quinze) 

dias, tudo a contar da execução da liminar. Defiro os benefícios do § 2º, 

artigo 212, do NCPC e se necessário, mediante a certidão do oficial de 

justiça, fica desde já autorizada a solicitação de auxilio policial para efetivo 

cumprimento da medida e/ou utilização de serviços de chaveiro para 

abertura de portas e portões, as expensas do Autor. Cumpra-se nos 

termos do art. 536, § 2º, do NCPC, ou seja, por DOIS OFICIAIS DE JUSTIÇA 

e inclua-se no mandado as disposições dos arts. 252 ao 255 do CPC/2015 

para serem cumpridas pelo oficial de Justiça. Intime-se. Cumpra-se 

expedindo-se o necessário Cuiabá/MT, 27 de julho de 2018 JOSÉ 

ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022879-48.2018.8.11.0041

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:

ADILSON CATARINO DA SILVA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1022879-48.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. 

REQUERIDO: ADILSON CATARINO DA SILVA - ME Vistos. Nos termos do 

art. 292, § 3º, do CPC/2015, corrijo o valor da causa para R$ 106.513,50 

(cento e seis mil, quinhentos e treze reais e cinquenta centavos), 

conforme planilha de cálculo ID. 14387130 – ID. Pág. 02/03, isto pois, em 

ações de busca e apreensão o valor da causa deve corresponder ao 

saldo devedor em aberto, incluindo as prestações vencidas e não pagas e 

as vincendas, ou seja, o valor indicado para purgação da mora pelo 

Devedor. RETIFIQUE-SE NO SISTEMA O CORRETO VALOR ATRIBUÍDO A 

CAUSA, devendo o Autor proceder com o recolhimento das custas 

complementares em quinze (15) dias, nos termos do art. 290, do 

CPC/2015, sob pena de cancelamento da distribuição da ação. No mais, 

tratando-se de ação de busca e apreensão com pedido liminar, 

objetivando a constrição de bem móvel, na qual alega o Credor a 

inadimplência contratual da parte Requerida, frisando que este firmou 

pactos com garantia de alienação fiduciária de bens móveis, aos quais 

Reclama o Autor o pagamento da quantia apontada na inicial. Com a 

petição inicial vieram o demonstrativo do débito e o instrumento de 

notificação para efeitos de constituição em mora da parte Devedora. Nesta 

trilha, nos termos do art. 3º, do Decreto-Lei nº 911/69, devidamente 

comprovada o desinteresse demonstrado pela parte Ré na quitação do 

débito, e na hipótese vertente (a Súmula nº 72 do STJ prescreve "A 

comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente"), defiro liminarmente a medida de busca e 

apreensão do bem móvel descrito na exordial. Expeça-se mandado de 

busca e apreensão do bem descriminado no contrato anexo a inicial, 

depositando-se o bem em mãos dos procuradores da Instituição 

Financeira Requerente, mediante termo de compromisso, SENDO VEDADA 

A SUA RETIRADA DA COMARCA ONDE EVENTUALMENTE FOR 

APREENDIDO, NO PRAZO DA PURGAÇÃO DA MORA, ou salvo em caso 

de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se 

o bem, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do DETRAN-MT, em 

razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a 

sua retirada pelo Autor. Neste ínterim, não sendo localizado o bem 

declinado na inicial, para evitar a eternização de demandas dessa 

natureza, alvitro o Banco Autor acerca do art. 4º, da aludida Lei de Busca 

e Apreensão para adequar-se ao novo rito processual implementado pela 

Lei 13.043/14, o qual faculta ao Credor, postular a conversão da presente 

ação em execução de título extrajudicial diante destas eventuais 

circunstâncias. Cite-se a parte Requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 (cinco) dias, segundo os valores apresentados pelo credor 

fiduciário, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 

911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 (quinze) 

dias, a contar da execução da liminar (§ 3º, do art. 3º do mesmo diploma). 

Defiro os benefícios do § 2º, artigo 212, do NCPC e se necessário, 

mediante a certidão do oficial de justiça, fica desde já autorizada a 

solicitação de auxilio policial para efetivo cumprimento da medida e/ou 

utilização de serviços de chaveiro para abertura de portas e portões, as 

expensas do Autor. Atente-se a Secretaria para, na hipótese positiva de 

cumprimento da apreensão do veículo e citação do Requerido, 

certifique-se o decurso de prazo para purgar a mora bem como da 

contestação, promovendo-se a Secretaria os impulsos processuais 

subsequentes. Ressalte-se que a expedição do mandado está 

condicionada ao recolhimento e vinculação das custas e taxa judiciais pelo 

Autor, sob pena de cancelamento da distribuição da ação, bem como a 

comprovação do pagamento da diligencia do oficial de justiça, em igual 

prazo, a contar da intimação desta decisão. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá 

(MT), 30 de julho de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1023093-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JURANDY DOS SANTOS ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA VITORIA MENDES VOLCOV OAB - MT17893/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1023093-39.2018.8.11.0041. AUTOR: JURANDY DOS SANTOS ARRUDA 

RÉU: BANCO PAN S.A. Vistos. Trata-se de AÇÃO REVISIONAL proposta 

por CLAUDIO SCOLARI em face de BANCO J SAFRA S/A, em que o Autor 

pleiteia a concessão dos benefícios da assistência Judiciaria Gratuita. 

Neste sentido, a Lei Processual n. 13.105/2015 (Código de Processo Civil), 

dirime que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma 

da lei (art. 98)” e que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3º).” Entretanto, a 

Constituição Federal reza que a gratuidade será conferida “...aos que 

comprovarem insuficiência de recursos” (art. 5º, LXXIV). Por este ângulo, 

elementar esclarecer que o benefício da Justiça Gratuita é o amparo que 

pessoas necessitadas auferem para acesso imediato à Justiça, assim, 

pobre no conceito legal é o trabalhador que percebe salário irrisório que 

mal dá para sustentar a si próprio e ou sua família, é o andarilho que não 

tem onde morar ou desempregados com minguados recursos financeiros. 

Para estes, o Legislador reservou a isenção das custas do processo, 

enquanto perdurar o estado de pobreza. Diante da própria natureza da 

causa e da situação sócio-econômica do Autor, é servidor público com 

rendimentos mensais que giram em torno de R$ 12.391,27, sobretudo por 

não comprovar a impossibilidade de arcar com as custas e taxa judiciais 

apesar da alegação nesse sentido, entendo incabível a concessão da 

Assistência Judiciária Gratuita postulada. Custa processual é espécie de 

Tributo e sua incidência não deve ocorrer apenas sobre aqueles que têm 

dinheiro sobrando, como quer fazer crer o Autor ao pretender a 

gratuidade. Temos observado, com frequência impressionante e 

preocupante, uma avalanche de pedidos de assistência judiciária gratuita, 
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na maioria dos casos com flagrante má fé, até em ações de alto valor e 

com Partes que declinam uma profissão de destaque e endereços em 

imóveis localizados em bairros de alto padrão ou de classe média desta 

Urbe, o que na prática, desgraçadamente, tem prejudicado aqueles que 

efetivamente são pobre e desvalidos da sorte. Esse inchaço da 

assistência judiciária tem levado à superação imediata, mês a mês, da 

verba indenizatória destinada aos Oficiais de Justiça para o cumprimento 

de mandados dos processos de Justiça gratuita, o que na prática acaba 

prejudicando os efetivamente pobres e reduzindo sensivelmente a 

celeridade e eficiência dos processos desses desvalidos, isso para 

narrar somente uma consequência desse maldito “jeitinho brasileiro” de 

que fazem uso aqueles que podem pagar as custas do processo e se 

valem ou pelo menos tentam se valer espertamente da assistência 

judiciária gratuita. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO. RECURSO ESPECIAL DESERTO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO NO CURSO DO PROCESSO. 

NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIO. 

PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. SÚMULA N. 187/STJ. 1. Quando 

formulado o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária 

gratuita no curso do processo, é imprescindível que haja a comprovação 

da condição de beneficiário, o que não se deu in casu. 2. Precedentes: 

AgRg nos EAg 1345775/PI, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte 

Especial, DJe 21.11.2012; e EDcl no AREsp 275.831/SP, Rel. Min. Luis 

Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 12.3.2013. (STJ, AgRg no AREsp 

281.430 MG, Rel Min MAURO CAMPBELL MARQUES, j. 18/04/2013). 

Sublinhamos para destaque. Neste sentido é o Egrégio Tribunal de Justiça 

deste Estado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE 

EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA 

GRATUITA PELO JUÍZO A QUO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO, NOS 

AUTOS, DA SITUAÇÃO FINANCEIRA REAL DO AGRAVANTE. AUSÊNCIA 

DE ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA A AFERIÇÃO. ART. 333, I, 

CPC/1973. CUMPRE AO AUTOR DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE SEU 

DIREITO. RECURSO DESPROVIDO. A agravante não se desincumbiu do 

ônus inserto no art. 333, I, do CPC/1973, no caso da concessão de justiça 

gratuita, a demonstração de sua situação de miserabilidade; portanto é 

impossível reconhecer a legitimidade de sua pretensão, impondo-se o 

desprovimento do recurso de Agravo de Instrumento. (AI 8756/2016, 

DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/10/2017, Publicado no DJE 

09/10/2017) IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – NÃO 

COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – BENEFÍCIO REVOGADO – DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. 

Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. Conquanto se 

presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente 

por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC/15), consoante ocorreu inicialmente 

na ação principal, tal pedido pode ser revogado, quando houver nos autos 

elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a 

concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º, 

do CPC/15. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da 

gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que 

evidenciam a condição de necessidade do beneficiário. No caso, sendo 

demonstrado que a parte possui rendimento para o custeio das despesas 

processuais, deve ser mantida a decisão que revogou a assistência 

judiciária. (Ap 120648/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, 

Publicado no DJE 27/11/2017) Dessa forma, INDEFIRO o pedido de Justiça 

Gratuita postulado pelo Autor, e nos termos do art. 101, § 2º, do NCPC, 

deve o Autor recolher as custas e taxa judiciais, sob pena de imediato 

cancelamento da distribuição. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 30 de 

julho de 2018 JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023039-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE VIEGAS FERREIRA MENDES E DIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Glauco José Carneiro Ferreira OAB - MT0011246A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1023039-73.2018.8.11.0041. AUTOR: ALEXANDRE VIEGAS FERREIRA 

MENDES E DIAS RÉU: AYMORE Vistos. Prima facie, defiro ao Autor os 

benefícios da Justiça Gratuita. Em análise ao pleito inicial, ressalte-se que 

tratando-se de ação revisional, os pedidos de ações desta natureza não 

podem ser formulados de forma vaga, sem indicação de valores 

incontroversos do aludido instrumento. Nesse sentido: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C 

CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL 

– EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AUSÊNCIA 

DE DISCRIMINAÇÃO DAS CLAÚSULAS ABUSIVAS – ALEGAÇÃO 

GENÉRICA DE ABUSIVIDADE – NÃO QUANTIFICADO O VALOR 

INCONTROVERSO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Nas 

ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de 

empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, 

sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações 

contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor 

incontroverso do débito. (CPC, art. 330, §2º). Incumbe ao requerente 

indicar as supostas ilegalidades no caso concreto, pois é vedado proferir 

decisão específica se a parte aponta abusividades de forma genérica, 

sem especificar quais cláusulas necessitam ser revistas, bem como não 

indicou o valor considerado incontroverso. (Ap 9630/2017, DESA. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, Publicado no DJE 30/05/2017) 

Portanto, em resignação ao § 2º, do art. 330, do CPC, determino a emenda 

a inicial para que o Autor indique o valor controverso e incontroverso do 

contrato, ora sub judice, sob pena de inépcia da inicial, em quinze (15) 

dias. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 30 de julho de 2018 JOSÉ 

ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1023010-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589/O (ADVOGADO)

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO JULIANO VARGAS (RÉU)

ECOVARGAS ENTULHO E CONSTRUCOES LTDA - ME (RÉU)

FAUSTO FABIANO VARGAS (RÉU)

HENRIQUETA MARIA DE SOUZA VARGAS (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1023010-23.2018.8.11.0041 AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A RÉU: 

ECOVARGAS ENTULHO E CONSTRUCOES LTDA - ME, FAUSTO FABIANO 

VARGAS, FABIO JULIANO VARGAS, HENRIQUETA MARIA DE SOUZA 

VARGAS Vistos. A pretensão visa ao cumprimento de obrigação 

adequada ao procedimento e vem em petição devidamente instruída por 

prova escrita sem eficácia de título executivo, de modo que a ação 

monitória é pertinente (NCPC, art. 700). Defiro, pois, de plano a expedição 

do mandado de pagamento, com prazo de 15 (quinze) dias nos termos 

pedidos na inicial (NCPC, art. 701), anotando-se, nesse mandado, que, 

caso o réu cumpra, ficará isento de custas e honorários advocatícios 

(NCPC, art. 701, § 1°). Conste, ainda, do mandado, que, nesse prazo, o 

réu poderá oferecer embargos, e que, não cumprindo a obrigação ou não 

embargando, constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial 

(NCPC, art. 702). A expedição do mandado está condicionada ao efetivo 

recolhimento das custas e taxa judiciais pelo Autor, em quinze (15) dias, 

sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290, NCPC. 

Intime-se e cumpra-se. Cuiabá/MT, 27 de julho de 2018 JOSÉ ARIMATEA 

NEVES COSTA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011927-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

HELEN SUZAN NASCIMENTO CERQUEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1 0 1 1 9 2 7 - 1 0 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1 .  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: HELEN SUZAN 

NASCIMENTO CERQUEIRA Vistos. Trata-se de ação de busca e 

apreensão com pedido liminar promovida por BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONS´ROCIOS LTDA em face de HELEN SUZAN 

NASCIMENTO CERQUERIRA, objetivando a constrição de bem móvel, na 

qual alega o Credor a inadimplência contratual da parte Requerida, 

frisando que este firmou pactos com garantia de alienação fiduciária de 

bem móvel, aos quais Reclama o Autor o pagamento da quantia apontada 

na inicial. Com a petição inicial vieram o demonstrativo do débito e o 

instrumento de notificação para efeitos de constituição em mora da parte 

Devedora. Nesta trilha, nos termos do art. 3º, do Decreto-Lei nº 911/69, 

devidamente comprovada o desinteresse demonstrado pela parte Ré na 

quitação do débito, e na hipótese vertente (a Súmula nº 72 do STJ 

prescreve "A comprovação da mora é imprescindível à busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente"), defiro liminarmente a medida 

de busca e apreensão do bem móvel descrito na exordial. Expeça-se 

mandado de busca e apreensão do bem descriminado no contrato anexo a 

inicial, depositando-se o bem em mãos dos procuradores da Instituição 

Financeira Requerente, mediante termo de compromisso, SENDO VEDADA 

A SUA RETIRADA DA COMARCA ONDE EVENTUALMENTE FOR 

APREENDIDO, NO PRAZO DA PURGAÇÃO DA MORA, ou salvo em caso 

de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se 

o bem, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do DETRAN-MT, em 

razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a 

sua retirada pelo Autor. Cite-se a parte Requerida para a purgação da 

mora no prazo de 05 (cinco) dias, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do 

DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 (quinze) 

dias, tudo a contar da execução da liminar. Defiro os benefícios do § 2º, 

artigo 212, do NCPC e se necessário, mediante a certidão do oficial de 

justiça, fica desde já autorizada a solicitação de auxilio policial para efetivo 

cumprimento da medida e/ou utilização de serviços de chaveiro para 

abertura de portas e portões, as expensas do Autor. Cumpra-se nos 

termos do art. 536, § 2º, do NCPC, ou seja, por DOIS OFICIAIS DE JUSTIÇA 

e inclua-se no mandado as disposições dos arts. 252 ao 255 do CPC/2015 

para serem cumpridas pelo oficial de Justiça. A expedição do mandado 

está condicionada ao efetivo recolhimento das custas e taxa judicial em 

quinze (15) dias (art. 290, do NCPC) sob pena de cancelamento da 

distribuição. Em igual prazo, o Autor comprove o recolhimento da diligencia 

do oficial de justiça, nos termos do PROVIMENTO 14/2016, por meio do 

pagamento de guias das diligencias emitidas exclusivamente pelo portal 

eletrônico do TJ/MT, sob pena de extinção sem julgamento do mérito. 

Intime-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário Cuiabá/MT, 30 de julho 

de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1006312-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO DA SILVA JURKOVICH (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT19028/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1006312-39.2018.8.11.0041. AUTOR: THIAGO DA SILVA JURKOVICH 

RÉU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos. Cuida-se de ação 

revisional em que o Autor pretende a consignação em pagamento das 

parcelas vencidas e vincendas, para consequentemente, obstar a os 

efeitos da mora e que seu nome seja retirados dos registros dos órgãos 

de proteção ao crédito. O pedido inaugural para suspensão dos efeitos da 

mora fundamenta-se em possíveis ilegalidades constantes das cláusulas 

do contrato. Pois bem. Prima facie, impossível a análise de eventuais 

abusividades em sede de tutela provisória. Isto, pois, consoante a Súmula 

381, do STJ, nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer de 

ofício da abusividade das cláusulas, e consequentemente, determinar a 

suspensão da cobrança destes, mesmo que provisoriamente. Ou seja, 

inexiste verossimilhanças em suas alegações a conferir-lhe a medida. Não 

se pode, diante da mera alegação unilateral de abusividade, mesmo com a 

apresentação de laudo particular, suspender-se a cobrança de parcelas 

devidas, confessadas pelo Autor. Ressalto ainda que a intenção do Autor 

em ver seu nome retirado dos órgãos de proteção ao crédito, mesmo 

confessando a mora e pagar parcelas dos contratos em valor 

unilateralmente entendido como de direito, traduz severa limitação ao 

exercício de um legítimo direito do credor, compreendendo-se que a 

inobservância desse temperamento desvirtua sua finalidade e fragiliza o 

próprios pilares do contrato, 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. Portanto, vislumbro 

com precisão quase que cirúrgica a impossibilidade jurídica e fática para 

concessão do pleito autoral, de modo que INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA 

PROVISÓRIA pleiteado pelo Autor, vez que não me convenço da 

ocorrência dos mínimos requisitos legais para sua concessão. 

Aguarde-se o deslinde do julgamento do Conflito de Competência (ID. 

14085378), permanecendo o feito suspenso até ulterior deliberação em 

contrário. Prorrogo a análise do pedido de concessão da Justiça Gratuita 

para após definição do juízo competente. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 26 de julho de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE 

DIREITO

4ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004041-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNI 7 SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME (RÉU)

LUCIANO MIDON CAMPOS DA LUZ (RÉU)

LUCIVANIA FRANCISCA DE SOUZA (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023870-92.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. L. DE MIRANDA - ME (EXECUTADO)

ANA LUZINETE DE MIRANDA (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 
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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

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015630-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATITUDE MT CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME (EXECUTADO)

VANESSA AZEVEDO SANTOS FERREIRA (EXECUTADO)

FERNANDES FERREIRA DA SILVA (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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015444-57.2017.8.11.0041

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:

EDINEIA GOMES DE SOUZA (EXECUTADO)

A. L. DE MIRANDA - ME (EXECUTADO)

ARIANA MANOELLA MIRANDA PEREIRA (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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022203-71.2016.8.11.0041

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:

RICARDO MARTINS RIBEIRO - ME (EXECUTADO)

RICARDO MARTINS RIBEIRO (EXECUTADO)

SIBELE BELEGANTE RIBEIRO (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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015837-16.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA ROSA RODRIGUES CORREA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDE MARCOS DENIZ OAB - MT0006808A (ADVOGADO)

EVAN CORRÊA DA COSTA OAB - MT0008202A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALCIDES NEY JOSE GOMES OAB - MS0008659A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1015837-16.2016.8.11.0041 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. Cuiabá, 31 de julho de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1023751-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER BARBOSA GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE LOPES DA SILVA BRITO OAB - MT0011915A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1023751-97.2017.8.11.0041 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, 31 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: 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)

 

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. Ante a certidão junto ao 

ID 14459339, verifica-se o não cumprimento da obrigação de fazer de 

restituição do veículo ao requerido, tendo sido o veículo removido desta 

Comarca. Assim, DETERMINO ao Banco requerente a entrega do veículo 

em 24 (vinte e quatro) horas. Se assim não o fizer, determino ao 

requerente depositar junto aos autos o valor do bem de acordo com a 

tabela FIPE, em igual prazo, sob pena de multa diária de R$ 500,00 

(quinhentos reais), iniciando-se a contagem a partir da publicação desta 

decisão. Intime-se o requerente pessoalmente (via postal, com AR) e seu 

patrono, via imprensa. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. AT/Cuiabá, 31 de julho de 2018. Juiz Paulo de Toledo 
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Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006614-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMANUEL DO BOM DESPACHO (RÉU)

 

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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014298-15.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HERNANDO PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

H P DA SILVA E SILVA LTDA - ME (EXECUTADO)

FRANCIELLE FILIPIN LOPES DA SILVA (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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014936-48.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN CLAUDE FERREIRA SOARES (EXECUTADO)

FERREIRA SOARES E SOARES DE MATOS LTDA - ME (EXECUTADO)

SILMARY CLAUDINE SOARES DE MATOS (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: 1012240-05.2017.8.11.0041

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:

VITOR HUGO BOTELHO ROCHA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão do Oficial de Justiça, caso seja 

indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de mandados, 

dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo o bairro 

indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º NCPC.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1016946-31.2017.8.11.0041

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:

JOSIMAR NUNES DA SILVA (RÉU)

DANIELE KRINDGES SANTOS (RÉU)

AMPLI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017002-98.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS OAB - SP265023-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARQUIMEDES PIMENTEL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1017002-98.2016.8.11.0041 REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: ARQUIMEDES PIMENTEL Sentença Vistos etc. Homologo por 

sentença, para que surta seus devidos e legais efeitos, o acordo 

celebrado pelas partes, firmado na audiência realizada no dia 01/03/2017, 

instrumentalizado no Id. 5911251. Em consequência, julgo e declaro extinto 

o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, 

alínea “b” do Novo 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 no distribuidor e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. P.R.I. Cumpra-se. 

AT/Cuiabá, 23 de maio de 2017. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007325-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCILENE MARIA DA SILVA (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 
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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: 1019133-46.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUCINEI FRANCISCO ALVES DE LIMA EIRELI - ME (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

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009967-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO FERNANDES DE ARAUJO SOARES (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão do Oficial de Justiça, caso seja 

indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de mandados, 

dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo o bairro 

indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º NCPC.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1014377-91.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEANE MARIA RODRIGUES VIEIRA (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003068-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR OAB - MT0019339S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE DO CARMO DE RAMOS (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

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005364-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - SP235738 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON RIBEIRO FILHO (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

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 101058 Nr: 14889-82.2002.811.0041

 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: SHIRLEY LOPES PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIBENS LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, NADESKA CALMON 

FREITAS - OAB:11548/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A, CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A/MT, THAYSE TEIXEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:17.497, THIAGO TAGLIAFERRO LOPES - OAB:208972/SP

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte requerida ( por meio de 

procurador devidamente habilitado) para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, comparecer na secretaria da 4ª Vara Esp. Em Direito Bancário a fim 

de retirar o extrato solicitado, sob pena de rearquivamento dos autos no 

estado em que se encontra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 734047 Nr: 30322-14.2011.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG - BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRÍCIA HOTA SHIMONISHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ROMANI PATUSSI - 

OAB:242085/SP, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 335888 Nr: 6723-51.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENI ANTONIO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO DA COSTA MARQUES - 

OAB:17.154/MT, MARCIA MARIA DA SILVA - OAB:8922-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc

I – Indefiro o pedido de consulta de dados cadastrais ao Siel, visto que 

este Juízo não possui convênio com o referido Sistema;

II - Defiro a consulta dos dados cadastrais do executado pelos Sistemas 

Infojud (Delegacia da Receita Federal) e Bacenjud (Banco Central), e para 

tanto, procedo à consulta do endereço do executado:

 - Eni Antonio Gonçalves - CPF nº 942.146.381-15.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

exequente para que se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à 

citação do executado, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o 

art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil.

Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 963969 Nr: 6502-24.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANTOANI E MANTOANI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO BAIÃO - 

OAB:21453-A/MT, GERMANA VIEIRA DO VALLE - OAB:18.115-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro a consulta dos dados cadastrais do requerido pelos Sistemas 

Infojud (Delegacia da Receita Federal) e Bacenjud (Banco Central), e para 

tanto, procedo à consulta do endereço do executado:

 - Matoani e Mantoani LTDA – CNPJ nº 05.513.688/0001-27.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

exequente para que se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à 

citação do executado, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o 

art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil.

Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 844343 Nr: 48168-73.2013.811.0041

 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: ADEMIR VICENTE ANDREATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO CERQUEIRA MORAIS - 

OAB:12.549/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista a impossibilidade de vinculação dos valores pela conta 

única , mediante ao encaminhamento via E-mail e malote digital dos 

documentos encartados aos autos a fim de proceder a expedição de 

Alvará, impulsiono os autos para intimar a parte autora o prazo de 05 

(cinco) dias, para providenciar o encaminhamento dos documentos à 

conta única de forma que aquele departamento possa realizar a 

vinculação dos valores, a fim de dar o devido prosseguimento ao feito, 

tendo em vista tratar-se de autos com sentença proferida e expedição de 

certidão do trânsito em julgado, sob pena de arquivamento dos autos no 

estado em que se encontra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 37215 Nr: 7159-10.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS NPL1

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZINHA ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE DE ALMEIDA - 

OAB:43621, CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - 

OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS - OAB:212264

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA- 

CUIABA - OAB:

 Vistos etc.I – Intimem-se as partes para manifestarem acerca do arresto e 

depósito realizados às fls. 32, no prazo de 05 (cinco) dias.II – 

Devidamente intimada para o pagamento do débito, a executada não pagou 

a dívida e nem ofereceu bens a penhora. Aliados ao contexto processual 

estão os comandos dos artigos 835, inciso I, parágrafo 1º e 836, 

parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, que indicam o dinheiro como 

primeira opção para fins de penhora para garantir a execução.Defiro o 

pedido de penhora on-line constante de fls. 117/118 e, para tanto ordeno 

que se oficie ao Banco Central do Brasil, pelo sistema BacenJud, 

determinando o bloqueio de valores até o montante do débito atualizado em 

01/02/2018 - R$ 110.836,24 (cento e dez mil oitocentos e trinta e seis reais 

e vinte e quatro centavos), que eventualmente forem encontrados em 

contas bancárias pertencentes a executada Terezinha Alves Oliveira– 

CPF nº 759.327.171-49, e, consequentemente, formalizo o protocolo, cuja 

cópia faz parte integrante desta decisão, excluídas as reservas mantidas 

pelo Banco Central.Existindo saldo razoável para a garantia do juízo, 

proceda-se a transferência da quantia bloqueada para a Conta Única do 

TJMT, nos termos preconizados pela Instrução Normativa 001/2007 emitida 

pela CGJ. (...).Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor 

do débito, desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do 

artigo 836 do Código de Processo Civil, não se formalizará a penhora 

quando o seu objeto for insuficiente, inclusive, para saldar as custas 

processuais.Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por 

ter havido resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do 

STJ, indique o credor outros bens da parte devedora que possam ser 

penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.Intime-se e cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 86518 Nr: 748-92.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INVEST FOMENTO MERCANTIL LTDA, ITAMAR 

DERVALHE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GALLUP AUTO POSTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR DERVALHE - 

OAB:2142/MT, MAURÍCIO AUDE - OAB:4.667-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO ROGERIO D.ARCO 

MACAGNAN - OAB:5933, ITAMAR DERVALHE - OAB:2142/MT

 (...) II – Em relação ao primeiro pedido de cumprimento de sentença, tendo 

em vista que o valor do débito foi efetivamente bloqueado e transferido 

para a Conta Única, conforme extrato que acompanha a presente decisão, 

intime-se o exequente Itamar Dervalhe, pessoalmente, para, no prazo de 

05 (cinco) dias, promover ao andamento do feito, consoante determina o 

artigo 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. III – (...) defiro o 

pedido de penhora online constante de fls. 295/297, e, para tanto ordeno 

que se oficie ao Banco Central do Brasil, pelo sistema BacenJud, 

determinando o bloqueio de valores até o montante do débito atualizado, - 

R$ 149.617,98 acrescido dos honorários – R$ 5.437,25, totalizando o 

montante de R$ 155.055,23 (cento e cinquenta e cinco mil cinquenta e 

cinco reais e vinte e três centavos) -, que eventualmente forem 

encontrados em contas bancárias pertencentes à executada: Gallup Auto 

Posto Ltda, (...) constituo como Termo de Penhora o Protocolo de Bloqueio 
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emitido pelo sistema BacenJud.Intime-se a executada, dando-lhe ciência 

da penhora formalizada, para os efeitos do parágrafo 3º do artigo 854 do 

Novo Código de Processo Civil.Caso o valor bloqueado seja irrisório com 

relação ao valor do débito, desbloqueie-se a importância tendo em vista 

que, nos termos do artigo 836 do Novo Código de Processo Civil, não se 

formalizará a penhora quando o seu objeto for insuficiente, inclusive, para 

saldar as custas processuais.Não efetuado bloqueio de valores pelo 

Sistema Bacenjud, por ter havido resposta negativa, e tendo em vista o 

teor da Súmula 417 do STJ, indique o credor outros bens da parte 

devedora que possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) 

dias.Intime-se e cumpra-se, expedindo-se os necessários. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1130454 Nr: 23189-42.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAULEASING S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSCELINA FRANCA NETA E CIA LTDA, 

JUSCELINA FRANCA NETA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Devidamente citados para o pagamento do débito, os 

executados não pagaram a dívida e nem ofereceram bens a penhora. 

Aliados ao contexto processual estão os comandos dos artigos 835, 

inciso I, parágrafo 1º e 836, parágrafo 1º, do Novo Código de Processo 

Civil, que indicam o dinheiro como primeira opção para fins de penhora 

para garantir a execução.Defiro o pedido de penhora on-line constante de 

fls. 30, e, para tanto ordeno que se oficie ao Banco Central do Brasil, pelo 

sistema BacenJud, determinando o bloqueio de valores até o montante do 

débito no valor de R$ 314.435,16, (trezentos e quatorze mil quatrocentos e 

trinta e cinco reais e dezesseis centavos) -, que eventualmente forem 

encontrados em contas bancárias pertencentes aos Executados: 

Juscelina França Neta e Cia Ltda ME (nome fantasia: Disk Tudo 

Construção) (...) constituo como Termo de Penhora o Protocolo de 

Bloqueio emitido pelo sistema BacenJud.Intimem-se os executados, por 

edital, na forma indicada no artigo 513, inciso IV, do CPC, dando-lhes 

ciência da penhora formalizada, para os efeitos do parágrafo 3º do artigo 

854 do Novo Código de Processo Civil.Caso o valor bloqueado seja 

irrisório com relação ao valor do débito, desbloqueie-se a importância 

tendo em vista que, nos termos do artigo 836 do Novo Código de Processo 

Civil, não se formalizará a penhora quando o seu objeto for insuficiente, 

inclusive, para saldar as custas processuais.Não efetuado bloqueio de 

valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido resposta negativa, e tendo 

em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique o credor outros bens da 

parte devedora que possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) 

dias.Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1162710 Nr: 37065-64.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. ASSOC. 

OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATA NOGUEIRA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Indefiro o pedido de consulta de dados cadastrais ao Siel, tendo em 

vista que este Juízo não possui convênio com o referido Sistema.

II – Indefiro o pedido de consulta de dados cadastrais ao Renajud, visto 

que este sistema destina-se às restrições judiciais de veículos e não à 

consulta de endereços.

III – Tendo em vista que no sistema Infoseg não se tem mais acesso para 

consulta de dados cadastrais, defiro a consulta dos referidos dados pelos 

Sistemas Infojud (Delegacia da Receita Federal) e Bacenjud (Banco 

Central) da executada:

- Renata Nogueira de Lima – CPF nº 851.550.471-53.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

exequente para que se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à 

citação da executada, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o 

art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 944385 Nr: 57102-83.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANO JULIO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO 

LTDA

 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: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:OAB/SP 231.747

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar as partes do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requerendo o que de direito, no prazo 

de 05(cinco) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 773837 Nr: 27006-56.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNION AGRO LTDA, MARLON CRISTIANO 

BUSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MG - 76696

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 766634 Nr: 19397-22.2012.811.0041

 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): LUIS SANTANA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR 

- OAB:8194 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro a consulta dos dados cadastrais do requerido pelos Sistemas 

Infojud (Delegacia da Receita Federal) e Bacenjud (Banco Central), e para 

tanto, procedo à consulta do endereço do requerido:

 - Luis Santana da Silva – CPF nº 000.425.371-00.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

requerente para que se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à 

citação do requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o 

art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil.

Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 215171 Nr: 24082-19.2005.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA NASCIMENTO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL C. R. BLEICH - OAB:7655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO CARDI FILHO - 

OAB:3.584-B/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO
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 PODER JUDICIÁRIO

 COMARCA DE CUIABÁ - MT

 JUIZO DA QUARTA VARA ESPECIALIZADA DIREITO BANCÁRIO

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

AUTOS Nº: 24082-19.2005.811.0041 – CÓDIGO 215171

 ESPÉCIE: EMBARGOS À EXECUÇÃO

PARTE REQUERENTE: MARIA APARECIDA NASCIMENTO DE SOUZA

PARTE REQUERIDA: BANCO ITAÚ S/A

INTIMANDO: Inventariante do Espólio de Maria Aparecida Nascimento de 

Souza, que era portadora do CPF nº 275.891.371-20 e do RG nº 650.951 

SSP MT e que residia na Rua Desembargador José de Mesquita, nº 304, 

apartamento 704, Cuiabá-MT.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 01/06/2005

VALOR DA CAUSA: R$ 15.982,10

FINALIDADE: Intimação da parte acima qualificada, dos termos da r. 

sentença proferida nos autos e a seguir transcrita.

 SENTENÇA: Vistos etc.

Apesar de devidamente intimado o Inventariante do Espólio de Maria 

Aparecida Nascimento de Souza a dar andamento ao feito e por seu 

patrono via imprensa, tenho que o mesmo permaneceu inerte, conforme 

certidão de fl. 179, motivo pelo qual, entendo pela extinção do feito.

Em consequência, diante do abandono da causa pelo requerente por mais 

de 30 dias, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com fulcro 

do inciso III do artigo 485, do Código de Processo Civil.

Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pelo Espólio 

requerente.

Em não havendo o pagamento das custas no prazo indicado, determino 

que anote-se no distribuidor o nome do devedor das mesmas.

Caso haja o devido pagamento, proceda-se a baixa e após arquivem-se.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e 

arquivem-se os autos com as cautelas devidas.

P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Cuiabá - MT, 27 de julho de 2018.

 Merly Heidelind Kim Sguarezi

 Gestor(a) Judiciário(a)

 Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 94210 Nr: 316-44.1999.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA NASCIMENTO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raquel Cristina Rockenbach 

Bleich - OAB:7655/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LIGIA RIBEIRO DE 

MENDONÇA - OAB:OAB/SP 78.723, ANDERSON GERALDO DA CRUZ - 

OAB:182369/SP

 ESTADO DE MATO GROSSO

 PODER JUDICIÁRIO

 COMARCA DE CUIABÁ - MT

JUÍZO DA QUARTA VARA ESPECIALIZADA DIREITO BANCÁRIO

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

AUTOS Nº: 316-44.1999.811.0041 – CÓDIGO 94210

 ESPÉCIE: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

PARTE REQUERENTE: MARIA APARECIDA NASCIMENTO DE SOUZA

PARTE REQUERIDA: BANCO ITAU S/A

INTIMANDO: Inventariante do Espólio de Maria Aparecida Nascimento de 

Souza, que era portadora do CPF nº 275.891.371-20 e do RG nº 650.951 

SSP MT e que residia na Rua Manoel Leopoldino, nº 265, apartamento 903, 

bairro Araés, Cuiabá-MT.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 28/01/1999

VALOR DA CAUSA: R$ 8.649,53

FINALIDADE: Intimação da parte acima qualificada, dos termos da r. 

sentença proferida nos autos e a seguir transcrita.

 SENTENÇA: Vistos etc.

Apesar de devidamente intimado o Inventariante do Espólio de Maria 

Aparecida Nascimento de Souza a dar andamento ao feito e por seu 

patrono via imprensa, tenho que o mesmo permaneceu inerte, motivo pelo 

qual, defiro o pedido do requerido de extinção do feito, fl.341.

Em consequência, diante do abandono da causa pelo requerente por mais 

de 30 dias, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com fulcro 

do inciso III do artigo 485, do Código de Processo Civil.

Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pelo Espólio 

requerente.

Em não havendo o pagamento das custas no prazo indicado, determino 

que anote-se no distribuidor o nome do devedor das mesmas.

Caso haja o devido pagamento, proceda-se a baixa e após arquivem-se.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e 

arquivem-se os autos com as cautelas devidas.

P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Cuiabá - MT, 27 de julho de 2018.

 Merly Heidelind Kim Sguarezi

 Gestor(a) Judiciário(a)

 Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 951292 Nr: 549-79.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A A EMPREEND IMOB E COM DE MOTOS E 

VEICULOS LTDA ME, ANDREIA DOMINGAS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO SERGIO MARQUES - 

OAB:2.157, MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES - OAB:7443/MT, 

OSCAR LUIS OLIVEIRA - OAB:6588 MS

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que em análise mais amiúde aos autos aferi que consta na 

decisão de fls 118 que os requeridos compareceram espontaneamente 

portanto encontram-se CITADOS, sendo que as partes foram intimadas 

para apresentar as provas que pretendiam produzir; ante a troca de 

patronos para a parte requerente foi restituído o prazo para o mesmo 

manifestar quanto ao despacho de fls 118; erroneamente esta secretaria 

encartou a petição de fls 125 pertencente a outros autos, desta feita a fim 

de sanar os autos procedo o desentranhamento da peça de fls 125 para 

encartar aos autos a que pertencem e ante o prazo restituído as fls 124, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar a parte autora para manifestar nos autos quanto as provas que 

ainda pretende produzir, justificando-as, no prazo de (dez) dias, sob pena 

de preclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 763489 Nr: 16077-61.2012.811.0041

 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: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CAVALLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5835-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 do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 810954 Nr: 17449-11.2013.811.0041

 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 S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA BEATRIZ NOVIS NEVES GONÇALES DE 

OLIVEIRA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:ES 17315, LUCIANO BOABAID BERTAZZO - OAB:8794-A, 

MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5835-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 do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 894676 Nr: 26305-27.2014.811.0041

 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: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCEIRA E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO ADÃO DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15.484-A/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°. 29095 fls. 68, 

traz o indicativo para o cumprimento da diligencia o bairro Centro. Cabe 

ressaltar que o mesmo DIVERGE do endereço indicado nos autos fls. 66, 

onde indica o bairro tijucal 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.: 1157222 Nr: 34771-39.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERNANDO ALVES DE SOUZA

 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 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.: 930550 Nr: 49594-86.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A - MT FOMENTO, MARIO MILTON V. FERREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAELA FERNANDES VILAS BOAS-EI, 

RAFAELA FERNANDES VILAS BOAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILDCA COSTA GODOY - 

OAB:13.877/MT, ROSEANY BARROS DE LIMA - OAB:7959/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, 

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): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1000926 Nr: 23859-17.2015.811.0041

 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: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA CHAPADA LTDA, JOAO 

HELTON FERREIRA DA SILVA, HELTON PAULO DA SILVA, BELONI 

TEREZINHA 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:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que a parte autora NÃO encartou nos autos a GUIA de 

recolhimento de diligencia para o Srº. Oficial de Justiça, somente o 

comprovante de pagamento fls.102 impossibilitando assim o cumprimento 

do mandado; Desta feita impulsiono os autos para intimar a parte autora 

para trazer a GUIA de recolhimento a fim de possibilitar a referida remessa 

a central de mandados no prazo de 5 dias sob pena de extinção e 

arquivamento nos termos do art. 485 ncpc.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 924500 Nr: 46159-07.2014.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. G. RODRIGUES SERVIÇOS CONTABEIS - 

ME, ANILTON GOMES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619, 

MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:

 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 retorno da Carta Precatória a Comarca de origem.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010177-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSETE DO CARMO PADILHA MAGALHAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1010177-70.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO RCI BRASIL S.A 

REQUERIDO: JOSETE DO CARMO PADILHA MAGALHAES Decisão 

Interlocutória Vistos etc. 1. Defiro a emenda à inicial. 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 RENAULT/ LOGAN ESPRESSION Ano Fabricação/Modelo 

2015/2016, Chassi 93Y4SRD04GJ978261, RENAVAM 001061997747, 

Placa QBY-7107, 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 
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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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009586-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVA E ARRUDA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1009586-11.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: SILVA E ARRUDA LTDA - ME Decisão Interlocutória Vistos 

etc. 1. Defiro a emenda à inicial, com a devida juntada das custas judiciais 

e taxa judiciária pagas. 2. 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. 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, 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: 1010352-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560/O 

(ADVOGADO)

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT0005308S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DE CERQUEIRA 29336929100 (EXECUTADO)

ANTONIO DE CERQUEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1010352-64.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: ANTONIO DE CERQUEIRA 29336929100, ANTONIO DE 

CERQUEIRA 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. Intime-se o exequente 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. 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, 

30 de julho de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000467-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VETOR ASSESSORIA E PESQUISA DE MERCADO E DE OPINIAO PUBLICA 

LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Francisco Antunes do Carmo OAB - MT0004070A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (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. 

1000467-60.2017.8.11.0041 Ação: Revisional de Contrato c/c Pedido de 

Tutela Antecipada Embargante: Vetor Assessoria e Pesquisa de Mercado 

e de Opinião Pública Ltda Embargado: Banco do Brasil S/A Decisão 

Interlocutória Vistos etc. O embargante apresentou junto ao ID 13682529 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO da sentença proferida junto ao ID 

13544285, pleiteando o acolhimento destes embargos, posto que a 

decisão foi contraditória e obscura tendo o juízo suprido a falta de 

esclarecimentos do requerido, se enganando o juízo ao analisar as 

dezenas de modalidade de juros no site do Bacen, também estando ainda 

divergente no tocante à capitalização de juros, pois a jurisprudência é 

pacifica seguindo o que consta na Súmula 121 do STF. Atendendo ao 

comando do art. 1.024 do CPC, vieram-me os autos em conclusão. É o 

Relatório. Fundamento e Decido. O Código de Processo Civil é expresso e 

específico quando do cabimento dos Embargos de Declaração, consoante 

seu artigo 1.022. Ainda, segundo Nelson Nery Júnior, “os EDcl têm 

finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, 

dissipando obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo da 

decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.” (Comentários ao 

Código de Processo Civil, 2ª Tiragem, Editora Revista dos Tribunais, 2015, 

pág. 2120). O pedido do embargante não merece prosperar. Não vislumbro 

no decisum nenhuma contradição, obscuridade ou omissão a ser sanada 

através dos embargos. Ademais, consta na decisão todos os 

fundamentos fáticos e jurídicos necessários, e ainda questionados pelo 

embargante, sendo esta extremamente clara em sua totalidade, assim não 
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pairam dúvidas de qualquer trecho seu conteúdo. O juízo não foi induzido 

a erro e está totalmente embasado na jurisprudência atual dos Tribunais 

Superiores. Pretende o embargante a reforma da decisão, pedido este que 

não é cabível em sede de Embargos de Declaração. Isto posto recebo os 

Embargos de Declaração e REJEITO os referidos Embargos opostos, 

mantendo na íntegra os termos da decisão. Intime-se. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. A/Cuiabá, 31 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: 1012970-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TEREZA DE ALMEIDA E SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO FARIAS DA SILVA JUNIOR OAB - MT21646-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (RÉU)

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO OAB - SP0098628A (ADVOGADO)

EDUARDO CHALFIN OAB - MT0020332S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1012970-16.2017.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Converto o 

julgamento em diligência e determino aos requeridos para que tragam aos 

autos a cópia dos contratos firmados entre as partes, com a assinatura de 

ambas as partes, consoante já determinado em decisão de ID 6718776, no 

prazo de 10 (dez) dias. Após, certifique-se o necessário e retornem os 

autos conclusos para decisão. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. A/Cuiabá, 31 de julho de 2018. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005675-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINA LUCIA SILVA PARENTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THATIANE ELISABETH ZAITUM CARDOSO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0012332A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA OAB - SP0032909A (ADVOGADO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1005675-25.2017.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Converto o 

julgamento em diligência e determino à requerente que traga aos autos os 

seus 05 (cinco) últimos holerites, bem como os holerites dos meses de 

janeiro e fevereiro de 2017, para comprovar os descontos que ocorreram 

e os atuais em folha de pagamento da mesma, pois apenas consta nos 

autos um holerite de dezembro/2016 junto ao ID 4957560, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. A/Cuiabá, 31 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: 1023383-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS LUCAS DA COSTA ROSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOMES MORAES OAB - MG161820 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1023383-54.2018.8.11.0041 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 – 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). III – 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. Intimem-se. Cite-se. Cumpra-se. A/Cuiabá, 31 de 

julho de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada em 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. Ante a certidão junto ao 

ID 14459339, verifica-se o não cumprimento da obrigação de fazer de 

restituição do veículo ao requerido, tendo sido o veículo removido desta 

Comarca. Assim, DETERMINO ao Banco requerente a entrega do veículo 

em 24 (vinte e quatro) horas. Se assim não o fizer, determino ao 

requerente depositar junto aos autos o valor do bem de acordo com a 

tabela FIPE, em igual prazo, sob pena de multa diária de R$ 500,00 

(quinhentos reais), iniciando-se a contagem a partir da publicação desta 
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decisão. Intime-se o requerente pessoalmente (via postal, com AR) e seu 

patrono, via imprensa. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. AT/Cuiabá, 31 de julho de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016171-50.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO OESTE 

PANTANEIRO-SICOOB FEDERAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDE MARCOS DENIZ OAB - MT0006808A (ADVOGADO)

EVAN CORRÊA DA COSTA OAB - MT0008202A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE RICARDO ORRIGO GARCIA (EXECUTADO)

RUBEM BARRETO SILVEIRA (EXECUTADO)

RUBIMAR BARRETO SILVEIRA (EXECUTADO)

TECNOMAPAS LTDA (EXECUTADO)

IRAIDES ORRIGO GARCIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1016171-50.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DO CENTRO OESTE PANTANEIRO-SICOOB FEDERAL 

EXECUTADO: TECNOMAPAS LTDA, IRAIDES ORRIGO GARCIA, JOSE 

RICARDO ORRIGO GARCIA, RUBEM BARRETO SILVEIRA, RUBIMAR 

BARRETO SILVEIRA Sentença Vistos etc. Homologo por sentença, para 

que surta seus devidos e legais efeitos, o acordo celebrado pelas partes 

instrumentalizado junto ao ID 11188358. Em consequência, julgo e declaro 

extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Eventuais custas remanescentes e 

honorários advocatícios conforme pactuado. Decorrido o prazo recursal, 

dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos, com as cautelas de 

praxe. P.R.I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. 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

Edital

EDITAL DE INTIMAÇÃO

TERCEIROS E INTERESSADOS

PRAZO: 90 DIAS

AUTOS N.º 59119-92.2014.811.0041

ESPÉCIE: AÇÃO POPULAR

PARTE REQUERENTE: MAURICIO AUDE, CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA, 

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA E CLEVERSON DE FIQUEIREDO PINTEL

PARTE RÉQUERIDA: MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, DA JANETE GOMES RIVA, DO ROMOALDO ALOISIO 

BORACZYNSK JUNIOR, DO SILVAL DA CUNHA BARBOSA E DO WALDIR 

JULIO TEIS

INTIMAÇÃO(S): EVENTUAIS INTERESSADOS ASSUMAM O POLO ATIVO 

DA LIDE.

FINALIDADE: CIENTIFICAR TERCEIROS E INTERESSADOS da existência e 

do teor da ação judicial, acima indicada, consoante consta da petição 

inicial, a seguir transcrita em resumo, bem como da r.decisão proferida por 

este juízo abaixo transcrita a fim de eventuais interessados assumir o polo 

ativo da lide.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Ação Popular ajuizada por Mauricio 

Aude, Claudia Aquino de Oliveira, Daniel Paulo Maia Teixeira e Cleverson 

de Fiqueiredo Pintel em face da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa 

do Estado de Mato Grosso, do Governador do Estado de Mato Grosso, do 

Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, da Janete 

Gomes Riva, do Romoaldo Aloisio Boraczynsk Junior, do Silval da Cunha 

Barbosa e do Waldir Julio Teis, objetivando "no mérito, que sejam julgados 

procedentes os pedidos da presente ação, para o fim de declarar nulos os 

atos de indicação, escolha, nomeação e eventual posse da Senhora 

Janete Gomes Riva ao cargo de Conselheira do TCE/MT, possibilitando aos 

réus que renovem os mencionados atos, desde que observando os 

princípios constitucionais e os requisitos pessoais da pessoa indicada 

para o preenchimento do cargo" (SIC).

DECISÃO/DESPACHO: Vistos etc. Trata-se de Ação Popular ajuizada por 

Mauricio Aude, Claudia Aquino de Oliveira, Daniel Paulo Maia Teixeira e 

Cleverson de Fiqueiredo Pintel em face da Mesa Diretora da Assembleia 

Legislativa do Estado de Mato Grosso, do Governador do Estado de Mato 

Grosso, do Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, 

da Janete Gomes Riva, do Romoaldo Aloisio Boraczynsk Junior, do Silval 

da Cunha Barbosa e do Waldir Julio Teis, objetivando "no mérito, que sejam 

julgados procedentes os pedidos da presente ação, para o fim de declarar 

nulos os atos de indicação, escolha, nomeação e eventual posse da 

Senhora Janete Gomes Riva ao cargo de Conselheira do TCE/MT, 

possibilitando aos réus que renovem os mencionados atos, desde que 

observando os princípios constitucionais e os requisitos pessoais da 

pessoa indicada para o preenchimento do cargo" (SIC). Por meio da 

decisão de Ref. 8 foi declarada a perda do objeto em relação à apreciação 

do pedido liminar, reconhecida a conexão com o processo n. 

58739-69.2014.811.0041 – cód. 947290 e determinada a citação dos réus. 

Os réus apresentaram contestações na Ref. 27 (Estado de Mato Grosso), 

Ref. 31 (Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Mato 

Grosso), Ref. 41 (Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato 

Grosso), Ref. 62 (Janete Gomes Riva), Ref. 63 (Waldir Julio Teis), Ref. 112 

(Romoaldo Aloisio Boraczynsk Junior). Os réus Governador do Estado de 

Mato Grosso e Silval da Cunha Barbosa foram citados (Ref. 26, 66 e 100) 

e nada manifestaram (Ref. 109). Os Autores impugnaram as contestações 

na Ref. 44. Na Ref. 80 postularam a desistência da presente ação popular. 

Intimado para se manifestar, o Ministério Público requer que sejam 

realizados os procedimentos disciplinados no art. 7 e 9 da Lei de Ação 

Popular. Após, postula por nova vista (Ref. 126). É o relato do necessário. 

Decido. Considerando a desistência da ação por parte dos Autores (Ref. 

80), em atenção ao art. 9º da Lei n. 4.717 de 1965 (Lei da Ação Popular), 

determino a publicação de edital de intimação para que eventuais 

interessados assumam o polo ativo da lide, no prazo de 90 dias, 

observadas as formalidades do art. 7º, inciso II, da citada Lei. Decorrido o 

prazo do edital sem manifestação, dê-se vista ao Ministério Público. Em 

seguida, retornem-me os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. E, para 

que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa 

alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado no lugar 

de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Valdirene Caetano de Araújo 

Kawafhara - Oficial Escrevente , digitei. Cuiabá - MT , 14 de junho de 

2018. S irlene Rodrigues Machado Gimenez Gestora Judicial

Intimação

Intimação Classe: CNJ-80 AÇÃO POPULAR

Processo Número: 1023144-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE ANTERES LIMA FRANCO (AUTOR)

GUILHERME FRANCO DE CARVALHO (AUTOR)

HEITOR TRENTIN (AUTOR)

DIMAS SIMOES FRANCO JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIMAS SIMOES FRANCO NETO OAB - MT13594/O (ADVOGADO)

VINICIUS RAMOS BARBOSA OAB - MT13913/O-O (ADVOGADO)

MANOEL GUILHERME CAVALCANTI MELLO FILHO OAB - MT0013595A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ECO AMBIENTAL INDUSTRIA, COMERCIO E RECICLAGEM DE MATERIAIS 

DE CONSTRUCAO LTDA - ME (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA E AÇÃO POPULAR Processo: 1023144-50.2018.8.11.0041. 

AUTOR: HEITOR TRENTIN, DIMAS SIMOES FRANCO JUNIOR, GUILHERME 

FRANCO DE CARVALHO, CLEIDE ANTERES LIMA FRANCO. RÉU: ECO 

AMBIENTAL INDUSTRIA, COMERCIO E RECICLAGEM DE MATERIAIS DE 

CONSTRUCAO LTDA - ME, ESTADO DE MATO GROSSO. Vistos etc. 

Trata-se de Ação Popular com pedido liminar ajuizada por Heitor Trentini e 

outros em desfavor da empresa ECO Ambiental Industria, Comércio e 

Reciclagem de Materiais de Construção Ltda e do Estado de Mato Grosso. 
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Verifico dos autos que a presente ação foi distribuída equivocadamente 

para este Juízo no Sistema PJe, inclusive, a própria petição inicial está 

endereçada para a Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá. 

Ocorre que os processos da Vara Especializada do Meio Ambiente 

tramitam em meio físico, não sendo possível, assim, a redistribuição por 

meio do sistema PJe. Diante do exposto, considerando a incompetência 

absoluta deste Juízo e a incompatibilidade dos sistemas para 

redistribuição, julgo extinto o processo, sem julgamento do mérito, para 

que o advogado subscritor da inicial providencie sua distribuição física 

junto a Vara Especializada do Meio Ambiente desta Capital. Procedam-se 

as baixas e anotações pertinentes. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 30 

de julho de 2018. Celia Regina Vidotti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-80 AÇÃO POPULAR

Processo Número: 1023144-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE ANTERES LIMA FRANCO (AUTOR)

GUILHERME FRANCO DE CARVALHO (AUTOR)

HEITOR TRENTIN (AUTOR)

DIMAS SIMOES FRANCO JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIMAS SIMOES FRANCO NETO OAB - MT13594/O (ADVOGADO)

VINICIUS RAMOS BARBOSA OAB - MT13913/O-O (ADVOGADO)

MANOEL GUILHERME CAVALCANTI MELLO FILHO OAB - MT0013595A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ECO AMBIENTAL INDUSTRIA, COMERCIO E RECICLAGEM DE MATERIAIS 

DE CONSTRUCAO LTDA - ME (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA E AÇÃO POPULAR Processo: 1023144-50.2018.8.11.0041. 

AUTOR: HEITOR TRENTIN, DIMAS SIMOES FRANCO JUNIOR, GUILHERME 

FRANCO DE CARVALHO, CLEIDE ANTERES LIMA FRANCO. RÉU: ECO 

AMBIENTAL INDUSTRIA, COMERCIO E RECICLAGEM DE MATERIAIS DE 

CONSTRUCAO LTDA - ME, ESTADO DE MATO GROSSO. Vistos etc. 

Trata-se de Ação Popular com pedido liminar ajuizada por Heitor Trentini e 

outros em desfavor da empresa ECO Ambiental Industria, Comércio e 

Reciclagem de Materiais de Construção Ltda e do Estado de Mato Grosso. 

Verifico dos autos que a presente ação foi distribuída equivocadamente 

para este Juízo no Sistema PJe, inclusive, a própria petição inicial está 

endereçada para a Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá. 

Ocorre que os processos da Vara Especializada do Meio Ambiente 

tramitam em meio físico, não sendo possível, assim, a redistribuição por 

meio do sistema PJe. Diante do exposto, considerando a incompetência 

absoluta deste Juízo e a incompatibilidade dos sistemas para 

redistribuição, julgo extinto o processo, sem julgamento do mérito, para 

que o advogado subscritor da inicial providencie sua distribuição física 

junto a Vara Especializada do Meio Ambiente desta Capital. Procedam-se 

as baixas e anotações pertinentes. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 30 

de julho de 2018. Celia Regina Vidotti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-80 AÇÃO POPULAR

Processo Número: 1023144-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE ANTERES LIMA FRANCO (AUTOR)

GUILHERME FRANCO DE CARVALHO (AUTOR)

HEITOR TRENTIN (AUTOR)

DIMAS SIMOES FRANCO JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIMAS SIMOES FRANCO NETO OAB - MT13594/O (ADVOGADO)

VINICIUS RAMOS BARBOSA OAB - MT13913/O-O (ADVOGADO)

MANOEL GUILHERME CAVALCANTI MELLO FILHO OAB - MT0013595A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ECO AMBIENTAL INDUSTRIA, COMERCIO E RECICLAGEM DE MATERIAIS 

DE CONSTRUCAO LTDA - ME (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA E AÇÃO POPULAR Processo: 1023144-50.2018.8.11.0041. 

AUTOR: HEITOR TRENTIN, DIMAS SIMOES FRANCO JUNIOR, GUILHERME 

FRANCO DE CARVALHO, CLEIDE ANTERES LIMA FRANCO. RÉU: ECO 

AMBIENTAL INDUSTRIA, COMERCIO E RECICLAGEM DE MATERIAIS DE 

CONSTRUCAO LTDA - ME, ESTADO DE MATO GROSSO. Vistos etc. 

Trata-se de Ação Popular com pedido liminar ajuizada por Heitor Trentini e 

outros em desfavor da empresa ECO Ambiental Industria, Comércio e 

Reciclagem de Materiais de Construção Ltda e do Estado de Mato Grosso. 

Verifico dos autos que a presente ação foi distribuída equivocadamente 

para este Juízo no Sistema PJe, inclusive, a própria petição inicial está 

endereçada para a Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá. 

Ocorre que os processos da Vara Especializada do Meio Ambiente 

tramitam em meio físico, não sendo possível, assim, a redistribuição por 

meio do sistema PJe. Diante do exposto, considerando a incompetência 

absoluta deste Juízo e a incompatibilidade dos sistemas para 

redistribuição, julgo extinto o processo, sem julgamento do mérito, para 

que o advogado subscritor da inicial providencie sua distribuição física 

junto a Vara Especializada do Meio Ambiente desta Capital. Procedam-se 

as baixas e anotações pertinentes. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 30 

de julho de 2018. Celia Regina Vidotti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1015626-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA SODRE DE MORAES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIA SODRE DE MORAES OAB - MT17612/O-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DECISÃO Processo: 

1015626-09.2018.8.11.0041. AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO RÉU: CLAUDIA SODRE DE MORAES Vistos etc. A ré 

Cláudia Sodré de Moraes, advogada em causa própria, compareceu 

espontaneamente aos autos e requer a dilação do prazo processual para 

apresentação de defesa preliminar na presente ação civil pública por ato 

de improbidade administrativa, sob o argumento de que vivencia momentos 

de dificuldades referente à saúde de seu genitor, que se encontra com 

doença terminal (Id. 14327061). Em anexo à petição, foram acostados 

Laudo Médico e Atestado Médico alusivos ao seu genitor. Não obstante os 

argumentos expostos pela requerida, a pretensão deduzida não possui 

amparo legal, pois não é a própria requerida que está enferma de modo 

grave o suficiente para impedir ou impossibilitar que constitua defesa 

técnica. A justa causa, segundo o art. 223, § 2º, é o “evento alheio à 

vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou mandatário” 

(negrito/grifo nosso) Nesse sentido: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DEVOLUÇÃO DE PRAZO. DOENÇA. IMPOSSIBILIDADE. 1. 

A decisão agravada, em fase de cumprimento de julgado para recompor 

contas fundiárias por índices inflacionários expurgados, indeferiu a 

devolução de prazo, por motivo de doença, fundada em que ela só se 

justifica se o profissional for acometido de enfermidade de tal gravidade a 

impedi-lo de substabelecer, circunstância não demonstrada nos autos. 2. 

A doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa 

causa, a ensejar a devolução do prazo, quando o impossibilita totalmente 

de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato a colega. 

Precedentes STJ. 3. Na hipótese, as advogadas pretendem a devolução 

do prazo para interposição de agravo contra a decisão que homologou os 

cálculos da Contadoria, por motivo de doença impeditiva do exercício da 

profissão, atestada por profissional médico. Não cabe a devolução, já que 

possível o substabelecimento nas condições de saúde das causídicas, 

sobretudo à vista de comprovação, pela parte adversa, do exercício da 

advocacia por elas desempenhado, em processo diverso, no período de 

convalescência. 4. Agravo de instrumento desprovido.” (negrito/grifo 

nosso) (TRF-2 - AG: 201102010139053, Relator: Desembargadora Federal 

NIZETE LOBATO CARMO, Data de Julgamento: 10/04/2013, SEXTA TURMA 

ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 02/05/2013) Assim sendo, o pedido 

de dilação do prazo para apresentação de defesa preliminar deve ser 

indeferido. No mais, conquanto a diligência realizada pelo oficial (Id. 

13734806 – 19.07.2018) não tenha obedecido aos requisitos legais do art. 

251 do CPC, diante do fato de a própria requerida ter comparecido 

espontaneamente em Juízo, advogando em causa própria e solicitado a 

dilação do prazo para apresentação da defesa preliminar, conclui-se, de 

forma inequívoca, de que tem ciência da ação contra si ajuizada, razão 

pela qual a reputo citada, nos termos da ementa a seguir transcrita: 

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA CITAÇÃO. 

COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU. ADVOGADO EM CAUSA 
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PRÓPRIA. ART. 214, § 1º, CPC. 1. O COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO 

RÉU, ADVOGANDO EM CAUSA PRÓPRIA, SUPRE A AUSÊNCIA DE 

CITAÇÃO. ART. 214, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 2. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-DF - AGI: 20130020111599 DF 

0011988-95.2013.8.07.0000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Data de 

Julgamento: 10/07/2013, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 26/08/2013 . Pág.: 177) Diante do exposto, indefiro o pedido de 

dilação do prazo para apresentação de defesa preliminar, por falta de 

amparo legal, bem como reputo a requerida citada, diante do 

comparecimento espontâneo aos autos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 31 

de julho de 2018. (assinado eletronicamente) Luís Aparecido Bortolussi 

Junior Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 747629 Nr: 44882-58.2011.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSUÉ PINTO DA SILVA, WLAMIR BENEDITO 

SOARES, MURILO DE SANT'ANA BARROS, DIOGE FARIA SODRE, 

MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL, JAIRO CALAMIR DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANEIRTON PARREIRA SILVA - 

OAB:3577-B/MT, BRENO MENDES TAQUES - OAB:15.025/MT, CARLOS 

EDUARDO P. BRAGA - OAB:12.572/MT, DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1, FLAVIA 

CAROLINE TAQUES FERREIRA - OAB:9131, FLAVIO ALMEIDA 

GONÇALVES - OAB:OAB/MT 13.355, FLÁVIO JOSÉ FERREIRA - 

OAB:3.574/MT, GUSTAVO EMANUEL PAIM - OAB:14606/MT, JOILSON 

RUAS DO NASCIMENTO - OAB:18.869/MT, JOILSON RUAS DO 

NASCIMENTO - OAB:18869, JOSEMAR HONÓRIO BARRETO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 8.578, Larissa Hernandes Zanetti - OAB:13360/MT, 

LEONAN ROBERTO DE FRANÇA PINTO - OAB:14.607/MT, REGINA CELI 

SILVA PEREIRA - OAB:6589/MT, SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA 

JUNIOR - OAB:7.187/MT

 Vistos etc.

Tendo em vista a justificativa apresentada pela Defensora Pública à fl. 

2.054, bem como o início dos trabalhos relativos às Eleições 2018, defiro o 

pedido e redesigno a audiência instrutória para o dia 06/11/2018, às 

14h30min.

 Recolha-se o mandado de fl. 2.051, independentemente de cumprimento.

 Abra-se vista ao representante do Ministério Público para manifestar 

sobre a testemunha não encontrada (fl. 2.058).

Intimem-se todos, com as advertências legais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 457875 Nr: 28082-86.2010.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON PEREIRA DOS SANTOS, JOSE 

EUCLIDES DOS SANTOS FILHO, VALIDOS AUGUSTO MIRANDA, JOSÉ 

ANTONIO ROSA, GONÇALO DIAS DE MOURA, FAMMA BUFFET E 

EVENTOS LTDA-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÍLIAN PAULA ALVES MODESTO 

DA COSTA (PROCURADORA MUNICIPAL) - OAB:10.730/MT, PATRÍCIA 

CAVALCANTI ALBUQUERQUE (PROCURADORA MUNICIPAL) - 

OAB:7.892/MT, PROMOTORIA PUBLICA DE MATO GROSSO - 

OAB:NUCLEO CPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO PEREIRA 

BRAGA - OAB:12.572/MT, CERES BILATE BARACAT - 

OAB:12.869-B/MT, CLAUDIA AMÉLIA LIMA DE CASTRO - 

OAB:9.223/MT, ELI MACHADO DA SILVA - OAB:9.620/MT, FLAVIA 

CAROLINE TAQUES FERREIRA - OAB:9131, FLÁVIO JOSÉ FERREIRA - 

OAB:3.574/MT, JOSÉ ANTÔNIO ROSA - OAB:5.493/MT, JOSEMAR 

HONÓRIO BARRETO JUNIOR - OAB:OAB/MT 8.578, LAURA PATRÍCIA 

DOURADO AMORIM - OAB:9.217/MT, luis josé ferreira - OAB:8212, 

LUIZ JOSÉ FERREIRA - OAB:8.212/MT, MARIA APARECIDA ALMEIDA 

DE OLIVEIRA - OAB:7.574/MT, MARIA HELENA SILVA ROSA - 

OAB:22.168/MT, ROBELIA DA SILVA MENEZES - OAB:23212, VALDIR 

FRANCISCO DE OLIVEIRA - OAB:4.862-A/MT, VALERY MARTINS DA 

ROCHA - OAB:12.572/MT, WLAMIR ASSAD DE LIMA JÚNIOR - 

OAB:7.533/MT

 Vistos etc.

 A sistemática processual introduzida pela Lei n.º 13.105/2015, impõe ao 

exercício da atividade jurisdicional a efetiva participação dos sujeitos da 

relação processual, sedimentando o que já se decidiu: “o direito de acesso 

à justiça compreende, entre outros, o direito daquele que está em juízo 

poder influir no convencimento do magistrado, participando 

adequadamente do processo” (STJ, REsp 1027797/MG).

 Desta forma, considerando que as provas produzidas são dirigidas ao 

processo – órgão jurisdicional e partes - e em observância ao disposto 

nos arts. 5º, 6º e 10, todos do CPC, intimem-se os requeridos, por seus 

patronos, via DJE, para que manifestem, no prazo comum de dez (10) 

dias, sobre o pedido de destituição do perito formulada pelo representante 

do Ministério Público (fls. 1.517/1.519).

 Havendo manifestação ou decorrido o prazo, certifique-se e conclusos.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 467696 Nr: 34390-41.2010.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO APARECIDO DE VITTO JUNIOR, 

AUTO SUECO BRASIL CONCESSIONÁRIA DE VEICULOS LTDA, IVECO 

LATIN AMÉRICA LTDA, MÔNACO DIESEL CAMINHÔES E ÔNIBUS LTDA, SA 

BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA, RODOBENS CAMINHÕES CUIABÁ S.A., 

EXTRA CAMINHÕES LTDA, ESPÓLIO DE VILCEU FRANCISCO MARCHETTI, 

MARIA ELISA MARCHETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, FRANCISCO DE 

ASSIS DA SILVA LOPES (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.675/MT, 

PROMOTORIA PUBLICA DE MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CPA, 

RONALDO PEDRO SZEZUPIOR DOS SANTOS (PROCURADOR DO 

ESTADO) - OAB:6.479/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO DE ORLEANS E 

BRAGANÇA - OAB:39.678, BETTÂNIA MARIA GOMES PEDROSO - 

OAB:6522, BRUNO VASCONCELOS CARRILHO LOPES - 

OAB:206587/SP, CAMILA SPINELLI GADIOLI - OAB:137880/SP, 

Cândido da Silva Dinamarco - OAB:SP-102.090, CÂNDIDO RANGEL 

DINAMARCO - OAB:91.537-SP, EDUARDO DAMIÃO GONÇALVEZ - 

OAB:OAB/SP 132.234, EDUARDO SECCHI MUNHOZ - OAB:126764/SP, 

FABIANO RABANEDA DOS SANTOS - OAB:12945, FABIO TEIXEIRA OZI 

- OAB:172594/SP, FERNANDA HERRERA ROSS - OAB:206719/SP, 

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - OAB:11264, FLAVIO 

ALEXANDRE MARTINS BERTIN - OAB:5.925/MT, FLAVIO PEREIRA 

LIMA - OAB:120111/SP, GUSTAVO MILHAREZI MENDONÇA - 

OAB:9148/MT, HELDA FERREIRA - OAB:9.138/MT, JAQUELINE MELO 

JOSEPH - OAB:OAB/SP 259/557, JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:236655, JOÃO CÁNOVAS BOTTAZZO GANACIN - OAB:OAB/SP 

343.129, JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - 

OAB:4611-B/MT, JOÃO PAULO ZANIN FIORELLI - OAB:13.882/MT, 

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS BEDAQUE - OAB:309.099-OAB/SP, 

JULIANA FAVALESSA SAMPAIO - OAB:375091 OAB/SP, LUCIANA 

BAZAN MARTINS - OAB:315.358 OAB/SP, LUCIANO LUÍS BRESCOVICI 

- OAB:6.814-B/MT, MAIRA BECHARA LEAL - OAB:286643/SP, MARCOS 

MEDEIROS COELHO DA ROCHA - OAB:81466/RJ, MARIO FERNANDO DA 

SILVA CASTILHO - OAB:10.393/MT, PAULO BEZERRA DE MENEZES 

REIFF - OAB:121729/SP, PEDRO DA SILVA DINAMARCO - OAB:, 

RICARDO KAWASAKI - OAB:15729/MT, ROBERTO COSTA MARQUES - 

OAB:8555/MT, RODOLFO WILSON MARTINS - OAB:5858, TARCISIO 
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SILVIO BERALDO - OAB:33.274-SP, THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS - 

OAB:OAB/MT 11.407

 Vistos etc.

 Junte-se a solicitação via CEI-Anoreg para baixa da indisponibilidade do 

imóvel objeto da matrícula n.º 32.143, do 5º Serviço de Registro de Imóveis 

de Cuiabá e cientifique-se a requerida Rodobens S/A.

 A seguir, retornem os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 74169 Nr: 9228-93.2000.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEDA REGINA DE MORAES RODRIGUES, LUIS 

ERNESTO DA SILVA BARRETO, JOÃO BATISTA PEREIRA DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA 

LOPES (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.675/MT, PAULO 

FERREIRA ROCHA - PROMOTOR DE JUSTIÇA - OAB:3156-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON MEDEIROS - 

OAB:5.637/MT, GIORGIO AGUIAR DA SILVA - OAB:14.600/MT, JOÃO 

VICTOR TOSHIO ONO CARDOSO - OAB:14.051/MT, JORGE AURÉLIO 

ZAMAR TAQUES - OAB:4.700/MT, MARIO RIBEIRO DE SÁ - 

OAB:2.521/MT, PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - OAB:4.659/MT, 

RAFAELLA MEDEIROS - OAB:13.562/MT, WEUDYS CAMPO FURTADO - 

OAB:14.700/MT

 Vistos etc.

 Defiro os pedidos de fls. 2.761/2.762 e 2.763/2.764, uma vez que com a 

reforma da sentença condenatória, não mais subsiste qualquer medida 

adotada para resguardar eventual condenação pecuniária.

 Expeçam-se ofícios a todos os Serviços de Registro de Imóveis que 

tenham respondido de forma positiva à ordem de indisponibilidade de bens, 

para que seja cancelado o averbamento da referida restrição determinada 

nesta ação.

 Expeça-se ofício também ao Detran/MT, para a mesma finalidade, caso 

tenha sido indisponibilizado algum veículo de propriedade dos requeridos, 

por decisão proferida nesta ação.

 Após, procedam-se as anotações necessárias e, não havendo 

pendências, arquivem-se os autos.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 218394 Nr: 27117-84.2005.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANTÔNIO LOURENÇO BRAGA, 

MENDONÇA E SAMUELSSON MEND. LTDA ME, TRANSPORTADORA 

UEMURA LTDA., PLINIO MENDONÇA, DÉBORA ADRIANA SAMUELSSON 

MENDONÇA, KAZUYOSHI UEMURA, KAZUYOSHI UEMURA COMÉRCIO, 

WINSTAN RICARDO FERNANDES, TOSHIO MATUMOTO, W. R. 

FERNANDES, LUCIANO DEL POSSO, LUCIANO DEL POSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, ROBERTO 

APARECIDO TURIN - OAB:PROMOTOR JUSTIÇ, RONALDO PEDRO 

SZEZUPIOR DOS SANTOS (PROCURADOR DO ESTADO) - 

OAB:6.479/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX MARTINS 

SALVATIERRA - OAB:19575, CARLOS EDUARDO CARMONA - OAB:, 

CARLOS EDUARDO CARMONA DE AZEVEDO - OAB:4.522/MT, 

HUMBERTO AIDAMUS DE LAMÔNICA FREIRE - OAB:6000/MT, JORGE 

JOSE NOGA - OAB:3.830, JORGE JOSÉ NOGA - OAB:3830/MT, QUELI 

FERNANDA DE FARIAS TEIXEIRA - OAB:12.623, RICARDO DA SILVA 

MONTEIRO - OAB:3301/MT, RODRIGO POUSO MIRANDA - 

OAB:12.333/MT, SÉRGIO HENRIQUE DE BARROS MACIEL EL HAGE - 

OAB:5.703/MT

 Ante o exposto:a)-Diante a inércia da Defesa quanto a não localização da 

testemunha de defesa Antônio Carlos Ferreira e Santana, nos moldes do 

art. 455, §§ 1º e 2º, do CPC, reconheço a desistência tácita dessa oitiva e, 

assim, a preclusão para a realização de tal ato (Art. 223, “Caput”, CPC);b)

-Por não haver mais prova a ser produzida, declaro encerrada a fase 

instrutória;c)-Determino que o Ministério Público e, em seguida o Estado de 

Mato Grosso, apresentem seus memoriais, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Transcorridos os prazos, com ou sem manifestação dos Autores, 

determino que os réus sejam intimados para apresentação de suas 

alegações finais, com prazo comum de 15(quinze) dias. d)-Escoado o 

prazo, com ou sem manifestação da Defesa, o que deverá ser certificado, 

retornem-me os autos conclusos para sentença.Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 1249955 Nr: 21103-64.2017.811.0041

 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: ANTONIO CARLOS MACHADO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, JAIRO CARLOS 

DE OLIVEIRA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMIR SAUL AMIDEN - OAB: 

20927/O MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ulisses Ribeiro - OAB:5464

 CERTIFICO e dou fé que, conforme autorizado pelo art. 152, VI, c/c 203, § 

4º, do CPC, impulsiono o presente feito, a fim de intimar o embargante 

para, querendo, impugnar as contestações apresentadas aos autos, no 

prazo de legal.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013341-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMARA CRESPO VILLA NOVA ROSS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS KENJI TANAKA OAB - MT20773/O (ADVOGADO)

ANDRE FAZOLO DE ABREU OAB - MT0021007A-O (ADVOGADO)

JULIANA GOMES TAKAYAMA OAB - MT14119/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO FERNANDES DE ARAUJO SIQUEIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HERNANI ZANIN OAB - MT0011770A-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1013341-77.2017.8.11.0041. AUTOR: 

LUCIMARA CRESPO VILLA NOVA ROSS RÉU: MARCIO FERNANDES DE 

ARAUJO SIQUEIRA Vistos etc. Trata-se de Ação de Reconhecimento e 

Dissolução de União Estável c/c Guarda, Partilha de Bens e Alimentos, 

proposta por Lucimara Crespo Vila Nova Ross, em face de Márcio 

Fernandes de Araújo Siqueira, ambos devidamente qualificados nos autos. 

A ação fora recebida nos moldes do id.6874913. O requerido fora 

devidamente citado (id.9123033), apresentando contestação e 

reconvenção no id.9963657. Em audiência de conciliação (id.9955595), 

realizada no dia 30.08.2017, não foi possível a composição entre as 

partes. Houve impugnação no id.10384859. As partes são legítimas, bem 

como, legítimos os seus interesses. A ação vem se desenvolvendo em 

marcha regular e não vislumbrando qualquer irregularidade a ser corrigida 

até o momento, dou o feito por saneado. Defiro o requerimento de 

produção de provas a ser efetivada na audiência de conciliação, instrução 

e julgamento que ora designo para o dia 11 de setembro de 2018, às 15:20 

horas, para depoimento pessoal de ambas as partes e oitiva de 

testemunhas, cujo rol deverá aportar aos autos, em 10 (dez) dias. Para a 

intimação das testemunhas, deve ser observado o art. 455 do CPC e seus 

parágrafos. De qualquer modo, importante destacar, desde logo que, nos 

moldes do art. 359 do CPC, a conciliação pode ser obtida em qualquer fase 
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processual, mormente no primeiro momento da audiência de instrução. 

Fixo os termos controvertidos como sendo: 1. A aferição do real período 

em que se deu a união entre os demandantes; 2. A aferição dos bens 

adquiridos ao longo da união, passíveis de partilha; 3. A aferição das 

dívidas contraídas durante o período de convivência; Outrossim, intime-se 

a parte autora, pessoalmente, para que, constitua novo patrono, no prazo 

de 10 (dez) dias. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 29 de Junho de 2018. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1020327-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. D. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSELI SANTOS OAB - GO35349 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

G. D. S. D. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1020327-13.2018.8.11.0041. AUTOR: JOSEIVAN DANTAS DA SILVA RÉU: 

GABRIEL DA SILVA DANTAS Vistos etc. Ante à certidão constante do Id. 

14381941, quanto ao inequívoco com relação ao agendamento da referida 

solenidade. Retifico a decisão anterior, designando audiência de 

Conciliação, Instrução e Julgamento, para o dia 02 de outubro de 2018, às 

14:00 horas, bem como, mantenho a decisão nos moldes expostos. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 26 de julho de 2018. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1014664-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. H. T. G. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA DE ALMEIDA VITALINO OAB - MT12741/O (ADVOGADO)

SERGIO HARRY MAGALHAES OAB - MT0004960A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON GOMES PINTO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Nº do processo: 

1014664-83.2018.8.11.0041 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, a fim de proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do 

seu patrono, para manifestar-se acerca da certidão do oficial de justiça , 

no prazo de 5 dias, . CUIABÁ, 31 de julho de 2018 (assinado digitalmente) 

Katiúscia Marcelino Correia Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1021838-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA CANDIDA FARIAS ALVES BONUTTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALOANA ALVES PEREIRA OAB - GO31287 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AUGUSTO CESAR ALVES BONUTTI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1021838-46.2018.8.11.0041. REQUERENTE: ADRIANA CANDIDA FARIAS 

ALVES BONUTTI REQUERIDO: AUGUSTO CESAR ALVES BONUTTI Vistos 

etc. Ante à certidão constante do Id. 14381993, quanto ao inequívoco com 

relação ao agendamento da referida solenidade. Retifico a decisão 

anterior, designando audiência de conciliação, para o próximo dia 28 de 

agosto de 2018, às 08:30 horas, a ser realizada pelo ilustre Conciliador 

desta Vara Judicial, bem como, mantenho a decisão nos moldes expostos. 

Cite-se a parte ré e, intimem-se ambas as partes, a fim de que 

compareçam à audiência, acompanhadas de seus advogados, fazendo 

constar do mandado que, na hipótese de inocorrência de acordo, o prazo 

de defesa começará a fluir, a partir da referida solenidade. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 26 de julho de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres 

Gimenez Nelian Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1014882-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BERTULIO DE CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSINETE DA SILVA AMORIM OAB - MT12451/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALUIZIO MANOEL DE OLIVEIRA (INVENTARIADO)

ELIZABETH GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES (INVENTARIADO)

WAGNER SANTOS DE OLIVEIRA (INVENTARIADO)

ALUÍSIO DE OLIVEIRA (INVENTARIADO)

ELISA SOTERA DE OLIVEIRA (INVENTARIADO)

VANDERLEI ANDRE DE OLIVEIRA (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de 

Mandados de Intimação, Citação, Notificação Certifico que, em 

cumprimento ao Mandado do MM. Juiz de Direito, no dia 12-03-2018, às 8 

horas, dirigi-me na Avenida Dr. Hélio Ribeiro, Condomínio Bosque dos Ipês, 

Bairro Paiaguás, onde lá estando, na portaria do Condomínio a senhora 

Maria, me passou o telefone da senhora Tereza, administradora do 

condomínio, a qual informou que o Requerido: Aluizio Manoel de Oliveira 

não mora mais no condomínio desde novembro/2017. Diante do exposto, 

faço à devolução do Mandado para as providências cabíveis. O referido é 

verdade e dou fé.. CUIABÁ/MT, 14 de março de 2018. GLADYS PACHECO 

BEZERRA Oficial de Justiça

Despacho Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1015878-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA VITAL DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO EDUARDO DE FRANCA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1015878-12.2018.8.11.0041. REQUERENTE: MARIA HELENA VITAL DE 

FRANCA REQUERIDO: ANTONIO EDUARDO DE FRANCA Vistos etc. Tendo 

em vista que a parte não efetivou a emenda da inicial, constante do Id. 

13595253, concedo, excepcionalmente, o prazo de 05 (cinco) dias, para 

as proviências, sob pena de extinção. Outrossim, indefiro o pedido 

constante do Id. 14186841, já que tais providências são exclusivamente 

da parte interessada. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 25 de julho de 2018. Angela 

Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1021766-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANATALIA MARTINS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEZIO LIMA FERNANDES OAB - MT17309/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CECILIA MARTINS DE SOUZA (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

ADILSON MARTINS DE SOUZA (HERDEIRO)

ANILDO MARTINS DE SOUZA (HERDEIRO)

ARENIR MARTINS DE SOUZA ALMEIDA (HERDEIRO)

AGUINALDO MARTINS DE SOUZA FERNANDES (HERDEIRO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1021766-59.2018.8.11.0041. REQUERENTE: ANATALIA MARTINS DE 

SOUZA INVENTARIADO: CECILIA MARTINS DE SOUZA Vistos etc. 

Intime-se o ilustre subscritor da exordial, para emendá-la, em 15 (quinze) 

dias, colacionando aos autos a certidão de casamento da falecida, tendo 

em vista constar na certidão de óbito que a mesma era casada, sob pena 

de indeferimento. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 25 de julho de 2018. Angela 
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Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1022700-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I. P. S. (AUTOR)

CARLIANE SALES PLETZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEL FELICIANO MOREIRA OAB - MT6833/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO WLADEMIR SILVA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1022700-17.2018.8.11.0041. AUTOR: CARLIANE SALES PLETZ, ISABELA 

PLETZ SILVA RÉU: ALESSANDRO WLADEMIR SILVA Vistos etc. Intime-se 

o ilustre subscritor da exordial, para emendá-la, em 15 (quinze) dias, 

retificando o valor da causa, conforme dispõe o art. 292, III do CPC, bem 

como, para, colacionar aos autos, procuração, pois o documento, 

acostado no Id. 14361438 está apócrifo, sob pena de indeferimento. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 25 de julho de 2018. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012707-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ACY FRANCISCO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA VALADARES SILVA OAB - MT23270/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE DE SANTANA (REQUERIDO)

CINTIA GARCIA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

ELIANE GREICE DOS SANTOS TAPAJOZ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CICERO RODRIGUES DA SILVA OAB - MT17517/O-O (ADVOGADO)

ANTONIO LUIZ NEVES GOMES OAB - MT0017234A (ADVOGADO)

MARCELO THOMÉ DA CRUZ OAB - MT13257/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Nº do processo: 

1012707-81.2017.8.11.0041 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para remetê-los à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de 

proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA/APELADA, por meio do seu 

Advogado, para apresentar CONTRARRAZÕES no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos do artigo 1.010, § 1º do CPC. CUIABÁ, 31 de julho de 

2018 (assinado digitalmente) Katiúscia Marcelino Correia Gestora 

Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 100084 Nr: 19583-31.2001.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YSSrPsmMsdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZdOS, BVS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE PATROCINIO DE BRITO 

JUNIOR - OAB:4.862-A/MT, VALDIR FRANCISCO OLIVEIRA - 

OAB:4862-UNIJURIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIOSMAR NERIS - 

OAB:232751, REGIANE XAVIER DIAS - OAB:PROCURAD.DA DEF

 Código 100084

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de fls. 115/134, haja vista, o processo estar arquivado e 

não ter havido determinação de restrição veicular, nos presente autos.

 Após as formalidades legais e baixas necessárias, arquivem-se os 

presentes autos, independentemente de nova determinação.

 Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 18 de junho de 2018.

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 903980 Nr: 32849-31.2014.811.0041

 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: DSRB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CVB, CCVB, LVB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTINO ANTÔNIO DA SILVA 

NETO - OAB:6.707/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIX SIGUEAK ARIMA FILHO 

- OAB:, FELIX SIGUEAK ARIMA FILHO - OAB:2676/OAB/MT, PEDRO 

HENRIQUE ORTEGA DE CALAZANS - OAB:18550

 Código 903980

Vistos etc.

Indefiro o pedido de fls. 194/200, tendo em vista que, a presente ação 

encontra-se sentenciada, de forma que a prestação jurisdicional, neste 

caso, encontra-se esgotada. Assim, qualquer outra pretensão que dela 

decorra deverá ser manejada através de procedimento próprio e via PJE.

Após as formalidades legais e baixas necessárias, arquivem-se os 

presentes autos, independentemente de nova determinação.

 Cumpra-se

Cuiabá-MT, 24 de julho de 2018.

 Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1319253 Nr: 13001-19.2018.811.0041

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDDADJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:OAB/MT 6197

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 1319253

 Vistos etc.

 Intime-se o ilustre subscritor da exordial, para emendá-la, em 15 (quinze) 

dias, comprovando nos autos o pagamento das custas processuais, sob 

pena de indeferimento.

Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 25 de julho de 2018.

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 181283 Nr: 28150-46.2004.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RRP, RFP, IP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7533-A/MT, CARLOS FREDERICK S. I. DE ALMEIDA - 

OAB:7.355-A, FABIANO ALVES CORREA DA COSTA - OAB:9224, FÁBIO 

MOREIRA PEREIRA - OAB:9.405/MT, KALYNCA SILVA INES DE 

ALMEIDA - OAB:15.598

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 903980

Vistos etc.

Indefiro o pedido de fls. 194/200, tendo em vista que, a presente ação 

encontra-se sentenciada, de forma que a prestação jurisdicional, neste 

caso, encontra-se esgotada. Assim, qualquer outra pretensão que dela 

decorra deverá ser manejada através de procedimento próprio e via PJE.

Após as formalidades legais e baixas necessárias, arquivem-se os 

presentes autos, independentemente de nova determinação.
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 Cumpra-se

Cuiabá-MT, 24 de julho de 2018.

 Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 208880 Nr: 19609-87.2005.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA FRANCISCA DA SILVA, GRAUSIO SOARES DA 

SILVA, GERSON SOARES DA SILVA, GREUTO SOARES DA SILVA, 

GRACIRIA SOARES DA SILVA, MARCIO ETELVINO RODRIGUES 

GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNESTO SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA BRAGA LOUZADA - 

OAB:8425, TATIANA PEREIRA DE VASCONCELOS - OAB:5.725/MT, 

TATIANA PEREIRA DE VASCONCELOS - OAB:5725

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedo a intimação do Advogado Dr. Alex de Laura Daltro de Souza 

-OAB/MT 16.382, para no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar 

procuração outorgada pela parte inventariante Maria Francisca de Oliveira 

Silva e dos herdeiros.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 961812 Nr: 5592-94.2015.811.0041

 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: NILCINEY MARIA DE BRITO LEHNEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE LAERCIO GILBERTO LEHNEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGENOR JÁCOMO CLIVATI 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 9.245

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) AGENOR JACOMO 

CLIVATI JUNIOR, para devolução dos autos nº 5592-94.2015.811.0041, 

Protocolo 961812, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Citação

Citação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1031071-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA DE JESUS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ORTIZ GONSALEZ OAB - MT4066/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL CARVINO DA SILVA (REQUERIDO)

PEDROSA MARIA DA SILVA (REQUERIDO)

DANIEL CALVINO DA SILVA FILHO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ EDITAL DE 

CITAÇÃO PRAZO: 20 DIAS Autos nº 1031071-04.2017.8.11.0041 – PJE 

Espécie: [Reconhecimento / Dissolução] Parte Autora: ANGELA MARIA DE 

JESUS OLIVEIRA PARTE RÉ: DANIEL CALVINO DA SILVA FILHO, 

PEDROSA MARIA DA SILVA, DANIEL CARVINO DA SILVA INTIMANDO(A, 

S): DANIEL CALVINO DA SILVA DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 

04/10/2017 VALOR DA CAUSA: R$ 1.000,00 FINALIDADE: CITAÇÃO da 

parte acima qualificada, atualmente em lugar incerto e não sabido, dos 

termos da presente ação que lhe(s) é proposta, consoante consta da 

petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados da expiração do prazo deste edital integrar a relação processual 

e, responder, querendo, a ação, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular. 

RESUMO DA INICIAL: ANGELA MARIA DE JESUS OLIVEIRA interpôs Ação 

Ordinária para reconhecimento e dissolução de união estável, 

PÓST-MORTEM, com pedido de liminar de urgência, em face dos genitores 

senhores: DANIEL CALVINO DA SILVA e PEDROSA MARIA DA SILVA 

representando o filho falecido: DANIEL CALVINO DA SILVA FILHO, 

requerendo o “Reconhecimento e dissolução de união estável” e a 

consequente expedição do mandado para Averbação da sentença. 

DESPACHO: "Vistos etc. Certifique-se acerca da apresentação de defesa 

da requerida Pedrosa Maria da Silva, eis que, devidamente citada (id: 

10758818). Outrossim, indefiro, por ora, o pedido de realização da citação 

do requerido Daniel por edital. Sabe-se que, a citação por edital é medida 

excepcional, sendo esta alternativa utilizada tão somente, após esgotadas 

as possibilidades de localização da parte requerida. Diante do exposto, 

determino que, se promovam buscas, junto aos Sistemas conveniados, 

visando à obtenção das informações, em relação ao endereço do 

demandado DANIEL CALVINO DA SILVA. Os autos permanecerão em 

gabinete, até que, a informação do endereço do requerido, seja informada 

a este Juízo, via internet. (art. 1º, § 2º, do Provimento n.º 004/2007/CGJ). 

Frustradas as buscas acima mencionadas, defiro o pedido de citação, 

conforme pleiteado, pelo prazo de 20 (vinte) dias. Faça constar do edital, a 

advertência contida no inciso IV do art. 257 do CPC. Transcorrido o prazo 

determinado, sem manifestação da parte ré, remetam-se os autos à nobre 

Defensoria Pública que, ora nomeio como curadora especial do requerido, 

conforme disciplina o art. 72, II do CPC. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 18 de 

janeiro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian 

Juíza de Direito." OBSERVAÇÕES: Em caso de revelia será nomeado 

curador especial, nos termos do artigo 257, IV do CPC. Eu, DEBORA 

VIEGAS DA SILVA, digitei. CUIABÁ, 31 de julho de 2018 . (assinado 

digitalmente) Katiúscia Marcelino Correia Gestora Judiciária

Citação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1032051-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. D. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMAR ALVES VILARINDO OAB - MT17526 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. S. D. A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ EDITAL DE 

CITAÇÃO PRAZO: 20 DIAS Autos nº 1032051-48.2017.8.11.0041 – PJE 

Espécie: [Dissolução] Parte Autora: MANOEL ALVES DE ANDRADE PARTE 

RÉ: RAIMUNDA SALVADORA DE ANDRADE INTIMANDO(A, S): RAIMUNDA 

SALVADORA DE ANDRADE DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 

16/10/2017 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, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da 

expiração do prazo deste edital integrar a relação processual e, 

responder, querendo, a ação, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular. 

RESUMO DA INICIAL: MANOEL ALVES DE ANDRADE interpôs Ação de 

Divórcio Litigioso em face de RAIMUNDA SALVADORA DE ANDRADE, 

requerendo a dissolução do casamento. DESPACHO: "Vistos etc. Defiro a 

gratuidade postulada, com fundamento na Lei nº 1060/50. Processe-se em 

segredo de justiça (CPC, art. 189, II). Indefiro, por ora o pedido, onde se 

requer a realização da citação da requerida por edital. Sabe-se que, a 

citação por edital é medida excepcional, sendo esta alternativa utilizada 

tão somente, após esgotadas as possibilidades de localização da parte 

requerida RAIMUNDA SALVADORA DE ANDRADE, filha de Antônio Soares 

dos Santos e D. Espedita Pereira dos Santos. Diante do exposto, 

determino: 1- Promova-se pesquisa, junto aos Sistemas conveniados, 

visando obter informações, em relação ao endereço da demandada. Os 

autos permanecerão em gabinete, até que, a informação do endereço da 

requerida, seja informada a este Juízo, via internet. (art. 1º, § 2º, do 

Provimento n.º 004/2007/CGJ). Frustradas as buscas acima mencionadas, 

defiro o pedido de citação, conforme pleiteado, pelo prazo de 20 (vinte) 

dias. Transcorrido o prazo determinado, sem manifestação da parte ré, 

remetam-se os autos a nobre Defensoria Pública, para seu 

pronunciamento, na condição de curadora especial. Cite-se, mediante as 

cautelas e advertências legais. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 18 de outubro de 

2017. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de 

Direito." OBSERVAÇÕES: Em caso de revelia será nomeado curador 

especial, nos termos do artigo 257, IV do CPC. Eu, DEBORA VIEGAS DA 

SILVA, digitei. CUIABÁ, 31 de julho de 2018 . (assinado digitalmente) 

Katiúscia Marcelino Correia Gestora Judiciária

Decisão
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Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1023412-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR EMANOEL CALDAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE CRISTINE CALDAS OAB - MT0009826A (ADVOGADO)

RENATA ALMEIDA DE SOUZA JERONIMO OAB - MT0009246A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE ALVES DOS SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1023412-07.2018.8.11.0041. AUTOR: VICTOR EMANOEL CALDAS RÉU: 

CRISTIANE ALVES DOS SANTOS Vistos etc. Trata-se de Ação Revisional 

de Alimentos, proposta por Victor Emanoel Caldas, em face de Yago dos 

Santos Caldas e Maria Clara Caldas, representados por sua mãe Cristiane 

Alves dos Santos, todos devidamente qualificados nos autos. 

Compulsando-se os autos, têm-se que os infantes e sua representante 

legal, residem em endereço pertencente à circunscrição do Foro de 

Várzea Grande/MT e, de acordo com o que dispõe o art. 50 do CPC, as 

ações em que o incapaz figure como réu processam-se no foro de 

domicílio de seu representante. Assim, há que se pautar o melhor 

interesse da incapaz, com o afastamento da competência deste juízo. 

Diante do exposto, declino da competência para processar e julgar o 

presente pedido, determinando a imediata remessa dos autos à Comarca 

de Várzea Grande/MT, para uma das Varas de Família existentes. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 31 de julho de 2018. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1015146-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERONILDES DE GUSMAO MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO SALES DE FREITAS OAB - MT0007888A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CINELMA SOARES MACIEL (RÉU)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1015146-31.2018.8.11.0041. AUTOR: ERONILDES DE GUSMAO MARTINS 

RÉU: CINELMA SOARES MACIEL Vistos etc. Cumpra-se integralmente a 

decisão constante do Id. 13535230, no prazo improrrogável de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 25 de julho de 2018. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1015709-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO BONOMO SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON SILVA DE CAMARGO OAB - MT0002054A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1015709-25.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: LUCIANO BONOMO SOARES Vistos etc. Intime-se a parte 

autora, por meio de seu culto advogado, para que, se manifeste, em 05 

(cinco) dias, acerca do pronunciamento do digno Ministério Público 

(id.14321235) Cumpra-se. Cuiabá-MT, 25 de julho de 2018. Angela Regina 

Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1035999-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FANNY VIRGINIA DE OLIVEIRA E OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA MARCONDES OLIVEIRA GUEDES OAB - MT22060/O 

(ADVOGADO)

MIKHAELL BEZERRA DA SILVA OAB - MG154882 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO CAMPOS CONTO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA OAB - MT20726/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1035999-95.2017.8.11.0041. 

EXEQUENTE: FANNY VIRGINIA DE OLIVEIRA E OLIVEIRA EXECUTADO: 

RICARDO CAMPOS CONTO Vistos etc. Em consonância com o parecer do 

digno Ministério Público (id.14278583), acolho, parcialmente, a justificativa 

apresentada pelo demandado (id.13091960), pelo que, determino a 

exclusão dos meses de outubro e novembro/2017. INTIME-SE a parte 

exequente, por meio de seu culto advogado, para que, traga aos autos, 

em 05 (cinco) dias, memória de cálculo do débito exequendo, abatendo-se 

o pagamento de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), conforme 

id.13430061 e, sem a menção dos meses de outubro e novembro/2018. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 24 de julho de 2018. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1029194-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS FELIPE CHUPEL CAVALCANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TANIA MARIA CHUPEL CAVALCANTE (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1029194-29.2017.8.11.0041. REQUERENTE: CARLOS FELIPE CHUPEL 

CAVALCANTE INVENTARIADO: TANIA MARIA CHUPEL CAVALCANTE 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Arrolamento Sumário, proposta por Carlos 

Felipe Chupel Cavalcante, visando à obtenção da partilha dos bens 

deixados por Tania Maria Chupel, devidamente qualificada nos autos. 

Consta dos autos que, a de cujus faleceu na data de 02/05/2005, 

conforme demonstra sua certidão de óbito, acostada ao id. 9952325, era 

separada judicialmente – id. 9952325, deixou um único herdeiro, Carlos 

Felipe Chupel Cavalcante e herança, consistente em um apartamento, Ed. 

Manhattan, localizado na Rua N, bairro Senhor dos Passos, cidade de 

Cuiabá, de matrícula nº. 67.096 – id. 9952325, avaliado em R$ 213,744,00 

(duzentos e treze mil e setecentos e quarenta e quatro reais), além de 

direitos sobre o lote nº. 01, quadra 63, loteamento Cidade Cédula Santa 

Rosa, cidade de Cuiabá, avaliado em R$ 11.000,00 (onze mil reais) – id. 

9952325. A qualidade de herdeiro do requerente, restou devidamente 

demonstrada, o que se observa do documento de id. 9952349. A ação foi 

recebida, nos termos da decisão de id. 10126832, que concedeu, 

provisoriamente, a gratuidade processual, e determinou a busca de bens 

do espólio, por meio dos sistemas conveniados. As buscas de bens do 

espólio restaram inexitosas, conforme extratos, acostados ao id. 

10956706. Diante do exposto, e tudo mais que dos autos consta, 

HOMOLOGO o presente arrolamento sumário, à luz do art. 659 e ss. do 

CPC, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, adjudicando os 

bens do espólio de Tania Maria Chupel, ao único herdeiro CARLOS FELIPE 

CHUPEL CAVALCANTE, salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de 

terceiros. Transitada em julgado esta decisão, EXPEÇA-SE o termo de 

adjudicação. Na sequência, INTIME-SE a Fazenda Pública Estadual, para 

lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos 

porventura incidentes, em atenção ao disposto no art. 659, §2º, do CPC. 

Após, procedam-se as devidas baixas e anotações legais, arquivando-se 

os autos independentemente de nova determinação. P.R.I.C. Cuiabá-MT, 27 
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de julho de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez 

Nelian Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1020986-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS HENRIQUE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANEIDE MARTINS DE FREITAS DO AMARAL OAB - MT0008345A 

(ADVOGADO)

ADRIANA CARDOSO SALES DA SILVA OAB - MT7590/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZANGELA CHAVES (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1020986-56.2017.8.11.0041. AUTOR: ANTONIO CARLOS HENRIQUE RÉU: 

ELIZANGELA CHAVES Vistos etc. Trata-se de Ação Revisional de 

Alimentos c/c Regulamentação de Convivência, proposta por Antônio 

Carlos Henrique, em face de João Henrique Chaves, representado por sua 

genitora Elizangela Chaves, devidamente qualificados nos autos. A ação 

foi recebida, nos termos da decisão de id. 8744278, que deferiu a 

gratuidade processual, designou data para realização da audiência e 

determinou a citação do requerido. A requerida foi regularmente citado – 

id. 9655839 e apresentou contestação no id. 9907634. Em sessão de 

mediação, as partes realizaram acordo, quanto ao objeto da ação, nos 

termos constantes do id. 14259713. Diante do exposto, e de tudo mais que 

dos autos consta, HOMOLOGO, por sentença, o acordo realizado entre as 

partes, cujos termos constam do id. 14259713, para que produza seus 

efeitos jurídicos e legais, declarando, por consequência, EXTINTA a 

presente ação, com fundamento no art. 487, III, letra “b”, do Código de 

Processo Civil. EXPEÇA-SE ofício à empresa Floresteca Agroflorestal, 

localizada na Av. José Carnean, nº 1851, bairro Jardim Umuarama, cidade 

de Redenção/PA, CEP 78552-380, a fim de que proceda a alteração do 

valor da pensão alimentícia a ser descontada em folha de pagamento do 

requerente, que foi revista e fixada em 01 (um) salário mínimo vigente, com 

incidência sobre o 13º e férias, transferindo-a para conta poupança nº. 

00047193-6, agência nº. 0870, operação 013, da Caixa Econômica 

Federal, em nome da genitora do infante, CPF nº. 974.000.501-25 – id. 

14259713. Ciência ao ilustre Ministério Público. Transitada em julgado, 

após as formalidades legais e baixas necessárias, arquivem-se os autos, 

independentemente de nova determinação. Sem custas. P.R.I.C. 

Cuiabá-MT, 27 de julho de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres 

Gimenez Nelian Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002247-21.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ORIONE NETO (REQUERENTE)

RENATA APARECIDA VIANA KUPSCKE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ORIONE NETO OAB - MT3606/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1002247-21.2018.8.11.0002. REQUERENTE: RENATA APARECIDA VIANA 

KUPSCKE, LUIZ ORIONE NETO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de Ação de Alteração 

de Regime de Bens de Casamento, proposta por Renata Aparecida Viana 

Kupscke e Luiz Orione Neto, devidamente qualificados nos autos. No id. 

13663860, os autores requereram a desistência do pedido. Instado a se 

manifestar, o ilustre Ministério Público não se opôs ao pedido, nos termos 

constantes do id. 14301060. Diante do exposto, e de tudo mais que dos 

autos consta, especialmente pela expressa desistência do pedido inicial, 

JULGO EXTINTA a presente ação, com fundamento no art. 485, inciso VIII, 

do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, após as formalidades 

legais e baixas necessárias, arquivem-se os autos independentemente de 

nova determinação. Sem custas. P.R.I.C. Cuiabá-MT, 27 de julho de 2018. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1023210-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUTE CATARINA MAINARDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SYLVIO FEITOSA DE FREITAS OAB - MT16461/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1023210-30.2018.8.11.0041. REQUERENTE: RUTE CATARINA MAINARDES 

REQUERIDO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos etc. Trata-se de 

Pedido Autorização Judicial, requerido por Rute Catarina Mainardes, 

visando à exumação e traslado dos restos mortais de Ahmad Saiffedini El 

Ali, devidamente qualificada nos autos. Pugna a autora por autorização 

judicial para exumação e traslado dos restos mortais do seu falecido 

marido para que seja sepultado em sua cidade natal, junto aos seus 

familiares. A inicial veio acompanhada por cópia da certidão de óbito, 

declarações dos filhos do falecido, Abdo El Salem Mainardes El Ali e 

Myrella Azizi Mainardes El Ali Oliveira, autorizando a exumação e o 

translado do corpo do seu pai e de declaração do Município de Curiúva, na 

qual consta a disponibilidade de terrenos para sepultamento. Constata-se 

que, o óbito se verificou na data de 02/02/2014 – id. 144336556, tendo 

decorrido, aproximadamente, o prazo de quatro anos e seis meses, 

período superior ao exigido no regulamento do cemitério Parque Bom 

Jesus. Diante do exposto, desde que observados os requisitos sanitários 

e pagas eventuais taxas devidas, DEFIRO o pedido inicial, e determino a 

EXPEDIÇÃO do competente alvará judicial, para exumação e traslado dos 

restos mortais de Ahmad Saiffedini El Ali, sepultado no cemitério Parque 

Bom Jesus de Cuiabá para sepultamento no cemitério municipal de 

Curiúva-PR. Com a comprovação do novo sepultamento, mediante 

certidão, que deverá ser juntada aos autos em 10 (dez) dias contados do 

translado, EXPEÇA-SE o competente mandado de averbação para 

retificação da certidão de óbito, fazendo-o acompanhar por cópia da 

presente decisão. EXPEÇA-SE ofício ao Município de Cuiabá e ao Cemitério 

Parque Bom Jesus de Cuiabá, para as providências cabíveis, inclusive, 

para que informe nos autos a efetivação ou não do translado. Por se tratar 

de procedimento de jurisdição voluntária, com as expedições necessárias, 

procedam-se às baixas e anotações legais, arquivando-se os autos, 

independentemente de nova determinação. DEFIRO a gratuidade 

postulada. Sem custas. P.R.I.C. Cuiabá-MT, 31 de julho de 2018. Angela 

Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

2ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 746404 Nr: 43611-14.2011.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELLEN ELIZABETH CORREA MARTINS, VRM, 

NATASHA DE FIGUEIREDO FERREIRA MARTINS, CAROLINE MARTINS, 

PDFFM, LDFFM, MARINA MARTINS, TIAGO MARTINS, VRM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE VAGNER MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE BAGATELLI 

GONCALVES - OAB:5932/O, FRANCISCO JOSÉ BOLIVIA - OAB:OABSP 

81552, JOAQUIM FELIPE SPADONI - OAB:6197/MT, JOAQUIM FELIPE 

SPADONI - OAB:OAB/MT 6.197, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - 

OAB:6.735/MT, JULIANA GOMES TAKAYAMA - OAB:14119, RENATO 

PERBOYRE BONILHA - OAB:3844 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Diante do exposto, não convencido pelos fundamentos apresentados nas 

razões do recurso de agravo de instrumento e diante da recente decisão 

proferida em sede de recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça, 

mantenho a decisão proferida às fls. 1.620/1.622. Remeta-se cópia desta 

decisão ao i. Relator do Recurso de Agravo de Instrumento n. 

1007829-08.2018.8.11.0000, servindo como informações. Defiro, 

outrossim, o requerimento formulado na petição de fls. 1651/1652, para 

reagendar a audiência de conciliação designada na decisão de fls. 

1.620/1.622, para o dia 17 de outubro de 2018, às 13h30min. Intimem-se. 

Cumpra-se.

4ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003280-80.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN HENRIQUE HORA DE MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN JACKSON COSTA OAB - MT4871/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMANUELLA ROSA OLIVEIRA SILVA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO: 1003280-80.2017.8.11.0002 PARTE AUTORA:Nome: 

JONATHAN HENRIQUE HORA DE MORAES Endereço: RUA DAS GARÇAS, 

s/n, (LOT H P ARRUDA), CRISTO REI, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78118-562 PARTE REQUERIDA:Nome: EMANUELLA ROSA OLIVEIRA 

SILVA Endereço: AVENIDA GENEROSO MALHEIRO, 272, CIDADE VERDE, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78028-685 FINALIDADE: Nos termos da Legislação 

vigente e do art. 1.205 da CNGC, impulsiono o feito para EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO REQUERENTE, acima qualificada, para tomar ciência do 

teor da certidão do Sr. Oficial de Justiça e tomar as providências que 

entender pertinentes. CERTIDÃO: Certifico que no dia 21.07.2018, por volta 

das 11h45min, desloquei-me até a Av. H1, qd. 43, lote 10, bairro Hélio 

Ponce de Arruda, Várzea Grande/MT, local em que fui recebido pelo Sr. 

Evelino Pires Moraes, que afirmou ser genitor de Jonathan Henrique Hora 

de Moraes e disse que ele não se encontrava no momento, uma vez que 

sai cedo para trabalhar e somente retorna na parte da noite, sem horários 

fixos, razão pela qual, por solicitação, deixei uma cópia do mandado com o 

Sr. Evelino, que se comprometeu a entregar à Jonathan Henrique Hora de 

Moraes tão logo ele retornasse. 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. Marya Santana de Souza Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1007402-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. G. R. S. (AUTOR)

RONALDA RAMOS DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSÉ ANTONIO IGNÁCIO FERREIRA RIBAS OAB - MT15346/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CELSON GONCALO DA SILVA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO: 1007402-82.2018.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: JOAO 

GABRIEL RAMOS SILVA Endereço: RUA BARÃO DE MELGAÇO, 130, 

PORTO, CUIABÁ - MT - CEP: 78025-300 Nome: RONALDA RAMOS DE 

OLIVEIRA Endereço: RUA BARÃO DE MELGAÇO, 130, PORTO, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78025-300 PARTE REQUERIDA: Nome: CELSON GONCALO DA 

SILVA Endereço: AV. NOVE DE MAIO, 488N, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 

78320-000 FINALIDADE: Nos termos da Legislação vigente e do art. 1.205 

da CNGC, impulsiono o feito para EFETUAR A INTIMAÇÃO DO 

REQUERENTE acima qualificados, para tomar impugnara a contestação 

apresentada no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ,31 

de julho de 2018. assinado eletronicamente por Marya Santanna de Souza 

/GESTORA JUDICIAL.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1018084-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILGNER APARECIDO NOGUEIRA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS DE MELO SANTIAGO OAB - MT0014359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA CAROLAYNE DE OLIVEIRA GALVÃO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO: 1018084-33.2017.8.11.0041 PARTE AUTORA:Nome: 

WILGNER APARECIDO NOGUEIRA MARQUES Endereço: RODOVIA 

PALMIRO PAES DE BARROS, casa 08, - ATÉ 999 - LADO ÍMPAR, JARDIM 

NOSSA SENHORA APARECIDA, CUIABÁ - MT - CEP: 78090-700 PARTE 

REQUERIDA:Nome: JESSICA CAROLAYNE DE OLIVEIRA GALVÃO 

Endereço: RUA MADRE TEREZA, 54 A, ALMIR GABRIEL, MARITUBA - PA - 

CEP: 67200-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO REQUERENTE, 

acima qualificado, para tomar ciência do teor da certidão do Sr. Oficial de 

Justiça e providências que entender cabíveis. CERTIDÃO: Certifico que, 

em cumprimento ao mandado de intimação de audiência, de posse do 

referido mandado, me dirigir na Rodovia Palmiro Paes de Barros no bairro 

N S Aparecida, não localizei o número 08 constante do mandado, numero 

menor encontrado foi 221,371, procurei informação com CHICO do |Posto 

Jumbo, disse que não conhece a pessoa da parte AUTORA, falei também 

com Zé Mario próximo a KIBARATO MAT DE CONSTRUÇÕES disse também 

que não conhece ninguém com o nome do Autor, no mandado disse que o 

número é 08 lado Impar, devolvo o mandado para que seja fornecido um 

ponto de referencia ficando me no aguardo de novas determinações. O 

referido é verdade e dou fé. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.CUIABÁ,31 

de julho de 2018. Marya Santanna de Souza. Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1014059-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. N. R. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVA FLOR DA SILVA OAB - 536.530.091-20 (REPRESENTANTE)

DANILO GREGORY SOARES DA SILVA OAB - MT18989/O (ADVOGADO)

WALDILSON ARRUDA DOS SANTOS OAB - MT20387/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO: 1014059-40.2018.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: ANNY 

NICOLLE ROCA DA SILVA Endereço: RUA S, 09, quadra 24, PARQUE 

ATALAIA, CUIABÁ - MT - CEP: 78095-190 Nome: EVA FLOR DA SILVA 

Endereço: RUA S, 09, quadra 24, PARQUE ATALAIA, CUIABÁ - MT - CEP: 

78095-190 PARTE REQUERIDA: FINALIDADE: Nos termos da Legislação 

vigente e do art. 1.205 da CNGC, impulsiono o feito para EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO AUTOR, acima qualificada, para tomar ciência e 

providências que entender pertinentes quanto ao disposto no DESPACHO 

prolatado neste processo. DESPACHO ID N. 13648070 OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

CUIABÁ,31 de julho de 2018. assinado eletronicamente por Willma Giselle 

Santos de Lima/ANALISTA JUDICIÁRIA

Despacho Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1014665-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES PEDROSO LINO FILHO (REQUERENTE)

EDILACIL LEMOS DE SOUZA (REQUERENTE)

ALCILEY MARIA LINO (REQUERENTE)

ALCIDES LARANJEIRA LINO (REQUERENTE)

LEODEA PEREIRA LINO (REQUERENTE)

ALEX GUSTAVO LARANJEIRA LINO (REQUERENTE)

SANDRA MARIA LINO (REQUERENTE)

ALESSANDRA APARECIDA LARANJEIRA LINO (REQUERENTE)

EDIACIL LEMOS DE SOUZA (REQUERENTE)

ELBISON LUIZ PEREIRA LINO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA BATTISTELLA OAB - MT0016839A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALCIDES PEDROSO LINO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA OAB - MT21195/O-O 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1014665-05.2017.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento - Sobrepartilha Vistos, etc... Atento ao noticiado e pretendido 

no Id 12944010, e, tendo em vista que o inventariante é responsável pela 

representação-administração do espólio, a princípio, portanto, é de sua 

incumbência diligenciar diretamente, para a obtenção das informações 

relacionadas à existência de outros bens/patrimônio do espólio a serem 

sobrepartilhados, e, inclusive quanto aos valores exatos, e, somente se 

comprovada que houve a diligência e recusa, postular ao Juízo, sob pena 

inclusive de resultar esvaziada a função de inventariante. Neste sentido, 

aliás: “AGRAVO INTERNO. INVENTÁRIO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE 

OFÍCIO A BANCOS... DESCABIMENTO DA REQUISIÇÃO. Compete ao 

inventariante e também aos herdeiros, na medida do interesse que tiverem, 

a busca de informações sobre a existência ou não de bens que o de cujus 

tenha deixado. A expedição de ofícios a instituições bancárias é 

providência excepcional, somente admissível se comprovada a sua 

absoluta necessidade, e isto depois de os interessados não terem logrado 

êxito nas suas tentativas de buscarem informações sobre os bens do 

falecido. RECURSO DESPROVIDO.” (Agravo Nº 70061989489, TJRS, 

Julgado em 15/10/2014). Desta feita, primeiramente, o inventariante deverá 

comprovar que diligenciou administrativamente e houve recusa quanto às 

informações pretendidas. Assim sendo, aguarde-se pelo prazo de 20 

(vinte) dias, manifestação do inventariante, mormente quanto à 

apresentação do plano de sobrepartilha, com a indicação dos 

bens/patrimônio, valores que ainda houver, e, cota parte de cada herdeiro, 

sob pena de extinção e arquivamento. Após, voltem conclusos para 

análise. Intimem-se e cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1028004-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO RODRIGUES DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT13555/O 

(ADVOGADO)

RODRIGO DA COSTA TEIXEIRA OAB - MT21854/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE RODRIGUES DE PAULA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

IVANILDO RODRIGUES DE PAULA (HERDEIRO)

OLINDA BUENO PEREIRA DE PAULA (HERDEIRO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MARCIA SANTOS DE PAULA (HERDEIRO)

MARCELO SANTOS DE PAULA (HERDEIRO)

ROSA RODRIGUES PINHEIRO (HERDEIRO)

LAURA RODRIGUES PEREIRA (HERDEIRO)

RITA SANTOS DE PAULA (HERDEIRO)

ROBERTO RODRIGUES DE PAULA (HERDEIRO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1028004-31.2017.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Considerando que os herdeiros nominados no Id 

12599678, manifestaram/impugnaram, com a juntada de documentos, as 

declarações apresentadas pela inventariante nos autos, Id 12599678 e Id 

13239209, primeiramente, inclusive em observância do contraditório, arts. 

9 e 10 do CPC, intime-se o inventariante para que manifeste no prazo de 

quinze dias, até mesmo sobre a questão relacionada aos aluguéis dos 

imóveis mencionados no Id 12599678 - Pág. 3, “c”. Após, voltem os autos 

conclusos para análise quanto ao prosseguimento e conclusão deste 

processo, em observância ainda do determinado no Id 9922857. Às 

providências. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001527-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREW RACHIK AQUINO (REQUERENTE)

SAYDE RACHIK AQUINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BATISTA DA SILVA OAB - MT7697/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MADALENA AZO RACHIK AQUINO (INVENTARIADO)

JOAS MIRANDA AQUINO (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1001527-34.2018.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Considerando a emenda da inicial, acolhida 

nesta oportunidade, procedam-se as retificaçõe e anotações necessárias, 

Id 12746252. Após, dê-se prosseguimento ao feito como já determinado no 

Id 2578282: “Portanto, se emendada a inicial em 15 (quinze) dias, 

conforme determinado, cite-se a companheira do de cujus, pelo correio, 

propiciando manifestação no prazo de 15 (quinze) dias.” Após, voltem os 

autos conclusos para análise, oportunamente. Às providências, expedindo 

o necessário. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1022019-18.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE DE MEDEIROS SHARP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO GUIMARAES JOUAN JUNIOR OAB - MT0010369A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAYMUNDO VICTOR DA COSTA RAMOS SHARP (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1022019-18.2016.8.11.0041 Ação: 

Testamento Público Vistos, etc... Reportando-me ao decido no Id 

10528369, e, considerando a pretensão de expedição de alvará, para 

venda de bens do espólio, Id 13528162, primeiramente, até para que não 

se cogite de nulidade, em face da decisão a ser proferida, dê-se vista ao 

Ministério Público, conforme requerido. Intimem-se e cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003149-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALDEMIR OLAVARRIA DE PINHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CORBELINO BIANCARDINI OAB - MT0007341S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OLAVO SALVATORI OLAVARRIA DE PINHO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº 1003149-85.2017.8.11.0041 Ação: 

Exoneração de Alimentos Vistos, etc... Intimem-se as partes, através de 

seus d. patronos, para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestarem sobre a 

juntada de Id n. 14375386, requerendo o que entenderem cabível. 

Decorrido o prazo sem manifestação, o que deverá ser certificado, 

retornem os autos ao arquivo com as devidas baixas e anotações. 

Cumpra-se.
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Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1016242-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. S. A. N. (EXEQUENTE)

CHARLES DA CRUZ AMARAL JUNIOR (EXEQUENTE)

RAFAEL DA CRUZ AMARAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANE IZIDORO DA SILVA AMARAL OAB - 039.776.991-13 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CHARLES DA CRUZ AMARAL (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO: 20 Dados do 

Processo: Processo: 1016242-18.2017.8.11.0041 Parte Autora: Nome: 

RAFAEL DA CRUZ AMARAL Endereço: RUA SINFRONIO DE CAMARGO, 

S/N, NOSSA SENHORA DA GUIA, CUIABÁ - MT - CEP: 78118-000 Nome: 

CHARLES DA CRUZ AMARAL JUNIOR Endereço: RUA SINFRONIO DE 

CAMARGO, S/N, NOSSA SENHORA DA GUIA, CUIABÁ - MT - CEP: 

78118-000 Nome: ARISMAR SANTIAGO AMARAL NETO Endereço: RUA 

SINFRONIO DE CAMARGO, S/N, DISTRITO NOSSA SENHORA DA GUIA, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78118-000 Nome: JANE IZIDORO DA SILVA AMARAL 

Endereço: RUA SINFRONIO DE CAMARGO, S/N, DISTRITO NOSSA 

SENHORA DA GUIA, CUIABÁ - MT - CEP: 78118-000 Parte Ré:Nome: 

CHARLES DA CRUZ AMARAL Endereço: AVENIDA MARGINAL A, 14, 

quadra 5-b, RESIDENCIAL CLAÚDIO MARCHETTI, CUIABÁ - MT - CEP: 

78076-301 FINALIDADE: Nos termos da Legislação vigente e do art. 1.205 

da CNGC, impulsiono o feito para EFETUAR A INTIMAÇÃO DO(A) 

REQUERIDO(A) CHARLES DA CRUZ AMARAL, que encontra-se, 

atualmente, em lugar incerto e não sabido, para tomar ciência e/ou 

providências que entender pertinentes, de conformidade com o despacho 

abaixo transcrito: Despacho: ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo 

n. 1016242-18.2017.8.11.0041 Ação: Cumprimento de Sentença. Vistos, 

etc... Constata-se que os Exequentes na petição de Id n. 12830916, 

pleiteiam a intimação do Executado por edital, uma vez que não possuem 

conhecimento acerca do atual endereço do mesmo. Dessa forma, acolho o 

pedido e determino que intime-se o Executado, por edital, com prazo de 20 

(vinte) dias, para, “em três dias, pagar o débito, provar que o fez ou 

justificar a impossibilidade de efetuá-lo” (art. 528 do CPC), sob pena de 

protesto judicial e prisão civil de 1 (um) a 3 (três) meses, com a 

observância ainda de que: “O débito alimentar que autoriza a prisão civil 

do alimentante é o que compreende até as 3 (três) prestações anteriores 

ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do 

processo”. (cf. § 7º do art. 528 do CPC). Conste no edital que de acordo 

com os §§ 1º, 2º e 3º do art. 528 do CPC, se o executado não comprovar 

o pagamento ou se não apresentar justificativa da impossibilidade 

absoluta, no prazo legal, ou ainda se a justificativa apresentada não for 

aceita, haverá a determinação de protesto judicial, sem prejuízo de 

decretação da prisão civil pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses. 

Decorrido o prazo e não havendo manifestação do Executado, o que 

deverá ser certificado, decreto sua revelia nos termos do artigo 72, inciso 

II, do Código de Processo Civil, nomeando-lhe Curadora Especial a d. 

Defensora Pública Dra. Gislaine Figueira Desto, a quem se dará vista dos 

autos para os fins de direito pelo prazo legal. Após manifestação do 

Executado e/ou da Curadora, se for o caso, ou ainda se extrapolado o 

prazo assinalado sem manifestação, o que deverá ser certificado, ouça 

em 05 (cinco) dias a parte Exequente, a qual deverá no mesmo prazo 

apresentar demonstrativo de débito atualizado, o Ministério Público e 

voltem conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Assinado 

eletronicamente por: GILPERES FERNANDES DA SILVA 

http://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam ID do 

d o c u m e n t o :  1 4 2 6 3 7 8 4  1 8 0 7 1 9 1 3 4 0 4 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 3 9 9 9 3 8 2  

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 31 de julho de 2018 . Willma Giselle Santos 

de Lima ANALISTA JUDICIÁRIA SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton 

Ferreira Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT, 

CEP: 78.049-905 - TELEFONE: ( 65) 3648-6000.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 825908 Nr: 31873-58.2013.811.0041

 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: INSDM, JCDSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CONS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NAIME MARCIO MARTINS 

MORAES- - OAB:3847/MT

 Vistos, etc...

 Diante do informado na petição de fls. 152, redesigno audiência de 

tentativa de conciliação, instrução e julgamento para o dia 11/12/2018 às 

14:00 horas, dada a necessidade de expedição de carta precatória.

 Cite-se do Requerido, observando-se o endereço indicado às fls. 152, 

através de carta precatória, sobre o teor desta ação, da decisão de fls. 58 

que fixou alimentos provisórios e para querendo contestar no prazo de 15 

(quinze) dias, com a observância de que, não contestada, presumir-se-ão 

como verdadeiros os fatos alegados pela Autora (artigo 344 do CPC).

 Conste, ainda, na carta precatória, que o prosseguimento desta ação é 

somente em relação aos alimentos.

 Intimem-se as partes, o Requerido pela mesma carta precatória, para que 

compareçam à audiência, acompanhadas de seus advogados e 

testemunhas, independentemente de prévio depósito de rol, importando a 

ausência da representante legal da Requerente em extinção e 

arquivamento do feito e a do Requerido em confissão e revelia.

 Cientifique o Requerido de que se na audiência não houver acordo, 

poderá contestar, desde que o faça por intermédio de advogado, 

passando-se, em seguida, à ouvida das testemunhas e prolação de 

sentença.

 Notifique-se o Ministério Público e a Defensoria Pública.

Intime-se, ainda, pessoalmente, o Curador nomeado ao Requerido, fls. 35, 

uma vez que já houve sua citação por edital, caso não logre êxito no 

cumprimento da carta precatória.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1052640 Nr: 47702-11.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JGF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SORAYA MARANHAO BAGIO - 

OAB:8079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EFRAIM RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:4.156/MT

 Vistos, etc...

 Defiro o pedido de desarquivamento, fls. 94 e 99.

Considerando a pretensão da expedição da carta de crédito, fls. 95 e 100, 

intime-se, primeiramente, a Exequente, através de sua d. patrona, para, no 

prazo de 10 (dez) dias, esclarecer/informar nos autos quanto a finalidade 

de referido documento, uma vez que com a expedição o cumprimento será 

extinto e arquivado nos termos do artigo 4º, do Provimento n. 

84/2014-CGJ.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 773140 Nr: 26271-23.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÂP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA MICHIKO TEISCHMANN 
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- OAB:16.962/MT, WELLINGTON GOMES DA SILVA BASTOS - 

OAB:8.862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

 Antes da análise do pedido de fls. 256/257, intime-se o Exequente, 

através de seus d. patronos, devendo estes serem intimados 

pessoalmente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, instruírem os autos com 

demonstrativo de débito atualizado.

Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1139831 Nr: 27319-75.2016.811.0041

 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: FNT, TMMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - 

OAB:9.225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME150

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo do edital:10

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): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1138302 Nr: 26696-11.2016.811.0041

 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: GRDOS, RRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME150

Edital de:INITIMAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 2ª PUBLICAÇÃO

Prazo do edital:10

Intimando/Citando/Notificando:Requerente: Gecenir Ramos de Oliveira 

Souza, Cpf: 40573796149, Rg: 054.60.93-0 SSP MT Filiação: Elzi Ramos de 

Oliveira, data de nascimento: 19/10/1969, brasileiro(a), natural de Rio 

branco-MT, casado(a), diarista, Endereço: Rua 27 , Casa 27 , Qd 27, 

Bairro: Jdm Passaredo, Cidade: Cuiabá-MT

Interditando: Rodrigo Ramos de Souza, Cpf: 02931570141 Filiação: Valdeci 

Rodrigues de Souza e Gecenir Ramos de Oliveira, data de nascimento: 

22/12/1993, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), Endereço: Rua 

31, Quadra 39, Nº 12, Bairro: Jardim Passaredo, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:INTIMAÇÃO DAS PARTES E DEMAIS INTERESSADOS, PARA 

TOMAREM CIÊNCIA DA SENTENÇA DE INTERDIÇÃO DO REQUERIDO 

RODRIGOS RAMOS DE SOUZA E DA NOMEAÇÃO DE GENECIR RAMOS DE 

OLIVEIRA SUA MÃE, COMO CURADORA, REQUERENDO O QUE ENTENDER 

CABIVEL

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

JUÍZO DA 4.ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ

Vistos, etc...

 Trata-se de Ação de Interdição com pedido de curatela provisória movida 

por Gecenir Ramos de Oliveira, em face de Rodrigo Ramos de Souza, 

todos qualificados nos autos, sob o argumento, em síntese, de que é mãe 

do Interditando, o qual é portador de Rubéola Congênita (CID 10:P35.0), 

com sequelas auditivas, visuais, motoras, cognitivas e Retardo Mental 

Leve (CID 10: F70),conforme atestados médicos em anexo.

Relata que a doença que acomete o Interditando compromete a sua higidez 

mental, portanto, necessária a sua interdição, com a nomeação de 

curadora para representa-lo na vida civil.

Instruiu a inicial com os documentos de fls. 11/23.

Realizada audiência de entrevista do Interditando, antecipou-se os efeitos 

da tutela, nomeando a Requerente como curadora provisória do 

Interditando e determinou-se a realização de perícia médica. (Termo de 

Audiência de fls. 29/30).

Laudo Pericial juntado às fls. 35/37.

O Interditando, através da curadora especial nomeada, apresentou 

contestação por negativa geral, requerendo a realização de estudo 

psicossocial com equipe especializada, fls. 40/41v.

 A Requerente às fls. 42 ratificou os pedidos contidos na inicial.

O Ministério Público opinou pela procedência do pedido, fls. 43/44v.

Relatado o necessário. Decido.

Como visto no relatório pretende Gecenir Ramos de Oliveira a interdição de 

seu filho Rodrigo Ramos de Souza, tendo em vista sua incapacidade.

 A viabilidade dos argumentos deduzidos em juízo revela-se pelo conjunto 

probatório carreado aos autos, entrevista do Interditando e, mormente 

perícia médica de fls. 35/37, que atesta que o Interditando não se encontra 

capaz de reger a si próprio, necessitando que sua pessoa e atos da vida 

civis sejam dirigidos por um curador, in casu, a Requerente, sua mãe.

 Assim sendo, necessário observar, que de acordo com art. 747 do CPC, 

a legitimidade da Requerente encontra-se comprovada nos autos, que bem 

demonstra ser, mãe da Interditando, fls. 19. Desta feita, é possível o 

julgamento do processo, no estado em que se encontra.

 Não se pode olvidar, também, que o “Estatuto da Pessoa com Deficiência” 

(Lei 13.146/2015), revogou o inciso II do art. 3º do Código Civil, que 

estabelecia incapacidade absoluta das pessoas com “enfermidade ou 

deficiência mental”, objetivando a “Inclusão da Pessoa com Deficiência”, 

tanto é que em seu artigo 10 estabelece o seguinte: “Compete ao poder 

público garantir a dignidade da pessoa com deficiência ao longo de toda a 

vida”.

 Além do mais, por ser medida extraordinária, a curatela, de regra, 

conforme dicção do art. 85 da Lei 13.146/2015: “afetará tão somente os 

atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial”.

 Dito isso, é possível à interdição, nos termos da legislação, tendo em vista 

que a perícia médica, fls. 35/37, foi conclusiva no sentido de que o 

Interditando: “possui, retardo mental profundo, classificado no Cid 10-F73, 

transtorno que prejudica a inteligência, memória, fala, discernimento e 

autonomia, tornando-o parcialmente incapaz de reger por si só seus atos 

da vida civil, necessitando de auxílio para administrar seus bens, renda e 

para realizar tratamento de saúde”.

 Neste sentido, aliás, já se decidiu: “Acolhimento da pretensão autorizado 

pelas provas trazidas aos autos, sobretudo o laudo pericial...” (TJSP – AC 

129.714-4 –Rel. Des. Salles de Toledo – J. 23.02.2000 – v.u.).

 Para Maria Helena Diniz:

 “A curatela é o encargo público cometido, por lei, a alguém para reger e 

defender uma pessoa e administrar os bens de maiores incapazes, que, 

por si sós, não estão em condições de fazê-lo, em razão de enfermidade 

ou deficiência mental” (RT 529/80 - In Código Civil Anotado - p. 387).

 Quanto à nomeação do curador, Humberto Theodoro Júnior comenta:

 “A novel ordem jurídica alinhou-se à tendência jurisprudencial. Assim, 

será nomeado pessoa que melhor atenda aos interesses do curatelado 

(NCPC, art. 755, § 1º (...) Não mais é acolhida a disposição que assegura 

ao cônjuge ou companheiro o direito de ser curador do outro, quando 

interdito. ” (In Curso de Direito Processual Civil, Volume II, Editora Forense, 

50ª edição - 2016, pág. 537).

 Diante deste contexto, no caso em pauta, a indicação pode e deve recair 

sobre a pessoa da Requerente - mãe do Interditando, conforme postulado 

na inicial, que deverá exercer o encargo da curatela primordialmente no 

resguardo dos interesses do Interditando - a seguir melhor delimitados - 

inclusive quanto à subsistência e acompanhamento de sua enfermidade, 

para fins de recuperação, se possível, (art. 758 do CPC), em consonância, 

aliás, com o entendimento doutrinário:

 “O art. 758 do CPC/2015 dispõe sobre princípio que está na base do art. 

1.776 do CC/2002 (“Havendo meio de recuperar o interdito, o curador 

promover-lhe-á o tratamento em estabelecimento apropriado”). 

Reconhece-se, assim, que o procedimento de interdição é voltado, 

sobretudo, à proteção do interditando, cuja autonomia só deve ser 

reduzida em hipóteses excepcionais (cf. comentário ao art. 747 do 

CPC/2015).” (in Novo Código de Processo Civil Comentado: notas 

comparativas ao CPC/1973, José Miguel Garcia Medina, 3ª ed. RT – 2015)

Pelo exposto, e mais que dos autos consta, decreto a interdição parcial de 
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Rodrigo Ramos de Souza, nomeando-lhe curadora a Requerente, Gecenir 

Ramos de Oliveira, com fundamento no art. 755, § 1º do CPC e 84 §§ 1º e 

3º e art. 85 da Lei 13.146/2015, em razão da incapacidade de realizar 

pessoalmente atos da vida civil, de natureza patrimonial e negocial, para 

os quais necessitará da curadora nomeada, especialmente para: 

emprestar, transigir, dar quitação, alienar, hipotecar, demandar ou ser 

demandado, e praticar, em geral, os atos que não sejam de mera 

administração, (cf. art. 1.782 do Código Civil), devendo, portanto, a 

curadora se responsabilizar, ainda, pelos cuidados relacionados à 

enfermidade do curatelado e seu bem-estar (saúde e subsistência), (art. 

758 do CPC).

 Lavre-se termo ou alvará de curatela definitiva, art. 759 CPC e art. 1.012 § 

1º, inciso VI, do CPC, devendo constar que é terminantemente vedada, 

sem autorização judicial, a alienação ou oneração de bens móveis, imóveis 

ou de quaisquer natureza, acaso pertencentes ao curatelado, e, ainda, a 

proibição da Curadora de fazer empréstimo bancário/financiamento, em 

nome do Interditado, sem autorização judicial; obrigando-se à prestação de 

contas de sua administração, quando solicitadas.

 Dispensada a especialização de hipoteca legal ou caução, diante da 

idoneidade da curadora (mãe do Interditado) e, ainda, pela ausência de 

notícia de patrimônio, considerável/significante a ser administrado.

Em obediência ao disposto no artigo 755, parágrafo 3º, do Código de 

Processo Civil de 2015 e no artigo 9º III, do Código Civil, inscreva-se a 

presente no registro de pessoas naturais, publicando-se no DJE e na 

plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, por 6 (seis) meses, 

e no órgão oficial, por 3 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, 

constando do edital o nome do Interditado, da curadora e os limites da 

curatela, neste caso em razão da necessidade de intervenção da 

curadora para a validade dos atos da vida civil/administração de natureza 

patrimonial e negocial do Interditado, em especial art. 1.782 do Código Civil.

Ciência ao Ministério Público.

Transitada em julgado, certifique e arquivem os autos com as cautelas de 

estilo, anotações e baixas necessárias. Sem custas.

P.I.C.

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:Milena Vanni Holpert

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 323890 Nr: 24757-11.2007.811.0041

 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: GLDF, NMMDF, PCTDF, LMDF, MHDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJCDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA BORGES SOUZA DA 

MATTA - OAB:6582/MT, CARLOS FREDERICK DA S. I. DE ALMEIDA - 

OAB:7533-A/MT, CRISTIANE MONTEIRO VIDAL - OAB:10112/MT, 

FÁBIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9.405/MT, LUIZ AUGUSTO P. I. DE 

ALMEIDA - OAB:6663/MT, LUIZ AUGUSTO PEREIRA I. DE ALMEIDA - 

OAB:6.663, OCTÁZIA DE OLIVEIRA VIDAL - OAB:341/MT, RICARDO 

VIDAL - OAB:2.679/MT, RICARDO VIDAL - OAB:2679

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

 Antes de tudo, intimem-se os herdeiros não representados pelos mesmos 

advogados do Inventariante, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestarem sobre o pedido de desistência postulado ás fls. 186.

Decorrido o prazo sem manifestação, o que deverá ser certificado, 

intimem-os, pessoalmente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestarem sobre o pedido de desistência postulado ás fls. 186, sob 

pena de extinção e arquivamento.

Não sendo encontrados pessoalmente, intimem-os, por edital, com prazo 

de 20 (vinte) dias, para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem sobre 

o pedido de desistência postulado ás fls. 186, sob pena de extinção e 

arquivamento.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 875437 Nr: 13729-02.2014.811.0041

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMFDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA DENES CECONELLO 

LEITE - OAB:8.840-B/MT, CLEOMEDES CARVALHO DOS SANTOS - 

OAB:20558, ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE - OAB:7413

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO FRANÇA - 

OAB:3055

 Nos termos da legislação vigente impulsiono o feito para intimação da 

requerente através de seu procurador para manifestar conforme 

determinado nos autos código 302107, fls. 400, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1016147 Nr: 30204-96.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DBM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO CANTARELLI - 

OAB:11964/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o autor na pessoa de seu advogado para que manifeste acerca da 

Carta Precatória juntada nestes autos, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1298515 Nr: 8056-86.2018.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DCACDM, SKACDM, KCPDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODILA MARIA M. NORONHA - 

OAB:270.344

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

 Antes de tudo, considerando que de acordo 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), 

procedam-se as retificações e anotações necessárias.

Trata-se de pedido de Cumprimento de sentença distribuída a esta Vara 

por força da declinação de competência do Juízo da 3ª Vara de Família e 

Sucessões da Comarca de São José dos Campos/SP, fls. 153.

 No mais, observa-se dos autos que o título judicial executado na presente 

ação tem sua origem no processo de Código n. 2008/273, que tramitou 

perante o Juízo da 5ª Vara Especializada de Família e Sucessões desta 

Capital, (fls. 14/15).

Assim, não havendo nenhuma excepcionalidade, de regra, a competência 

para o processamento do cumprimento de sentença se dará perante o 

Juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição, art. 516, II, do 

CPC. Aliás, neste sentido:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. 

COMPETÊNCIA DO JUIZO QUE DECIDIU A CAUSA NO PRIMEIRO GRAU DE 

JURISDIÇÃO. A competência para processar e julgar o cumprimento de 

sentença, assim como a execução de título judicial é do juízo da fase de 

conhecimento, responsável pela prolação da decisão exeqüenda, 

conforme o art. 516, inciso II do CPC. Precedentes desta Corte. JULGADO 

PROCEDENTE. EM MONOCRÁTICA. (Conflito de Competência Nº 

70072760788, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui 

Portanova, Julgado em 17/02/2017)

Dessa forma, declaro a incompetência deste Juízo da 4ª Vara 

Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá-MT, para processar e 

julgar o presente cumprimento de sentença e declino a competência em 

favor do Juízo da 5ª Vara Especializada de Família e Sucessões desta 

Comarca.

 Providencie-se a Senhora Gestora as anotações necessárias quanto à 

remessa dos autos.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1101017 Nr: 10961-35.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: RRFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJGDAE, HDSGDA, MMDSA, HDSGDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HECKYELLY MENDES PEREIRA 

ROCHA - OAB:19137

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALTAIR BALIEIRO - 

OAB:13.946/MT

 Pelo exposto, cumprindo à Justiça os atos necessários ao trâmite 

processual e inexistindo a contrapartida à finalização pela parte 

interessada, resta ao Juízo, tão somente, julgar extinto o processo, sem 

resolução do mérito, em razão da falta de interesse, e inclusive pela 

inexistência dos requisitos essenciais ao trâmite regular do processo, bem 

como em razão, portanto, da própria elementar do art. 485, II, do Código de 

Procesos Civil, e, em observância das Metas do CNJ e da Corregedoria do 

e. TJMT. Ciência ao Ministério Público.Transitada em julgado arquivem-se 

os autos com as cautelas de estilo e as devidas baixas e anotações. Sem 

custas.P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 700716 Nr: 35339-65.2010.811.0041

 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: GFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELENI DE SOUSA TEIXEIRA 

BARROSO - OAB:24375/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

 Observa-se que a presente ação já fora sentenciada, fls. 402/408v, 

inclusive com trânsito em julgado e arquivado.

 No entanto, a Requerente, representando sua filha, aportou aos autos 

com petição, acompanhada de documentos, requerendo, nestes autos, o 

cumprumento da sentença em razão do descumprimento do acordo pelo 

Requerido.

Dito isso, esclareço que por meio da Resolução 03/2018-TP, ficou 

estabelecido em seu artigo 13 o seguinte:

“Art. 13. No Primeiro Grau de Jurisdição, as ações propostas até a data da 

implantação do Sistema PJe continuarão tramitando em meio físico, 

inclusive os respectivos incidentes processuais e as ações conexas, 

ainda que distribuídos por dependência posteriormente àquela data, 

exceto quando:

 I – o processo principal já estiver baixado;

 II – se tratar de cumprimento de sentença, observada a estratégia de 

digitalização do acervo físico a ser definida pela Corregedoria-Geral da 

Justiça”.

Dessa forma, determino o desentranhamento da petição e dos 

documentos de fls. 420/437, com as cautelas de estilo, certificando, sem 

renumerar, nos termos da CNGC, devendo ser entregues a sua 

subscritora para as providências que entender cabíveis.

Após, retornem os autos ao arquivo com as devidas baixas e anotações.

Intime-se e cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1080456 Nr: 1751-57.2016.811.0041

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Remoção e Dispensa->Procedimentos 

E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o  V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZHDN, MA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE ALTA 

FLORESTA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME150

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo do edital:10

Intimando/Citando/Notificando:

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1074244 Nr: 57217-70.2015.811.0041

 AÇÃO: Sobrepartilha->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURÍCIO AUDE - 

OAB:4.667-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO MONTEIRO 

ARAUJO - OAB:8.510/MT, RODRIGO DIRENE DE MORAES - OAB:13878

 NOS TERMOS DOS ARTIGOS 431 e 432 da CNGC E DA ORDEM DE 

SERVIÇO 01/2007, IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR O 

ADVOGADO RODRIGO DIRENE DE MORAES, PARA DEVOLVER O 

PROCESSO QUE ENCONTRA-SE EM CARGA ALÉM DO PRAZO LEGAL, EM 

24 HORAS, SOB PENA DE BUSCA E APREENSÃO E APLICAÇÃO DAS 

PENALIDADES LEGAIS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 748332 Nr: 45624-83.2011.811.0041

 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: ARCDC, VDOC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1, FABIANO 

ALVES ZANARDO - OAB:OAB - MT 12.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MÁRIO DONAL 

SPALATTI, para devolução dos autos nº 45624-83.2011.811.0041, 

Protocolo 748332, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 447180 Nr: 21241-75.2010.811.0041

 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 BOTELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MANOEL BOTELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ASSIS SOUZA OLIVEIRA - 

OAB:MT 8.107, CLAUDIO BARBOSA LIMA - OAB:7690, ROSENI 

APARECIDA FARINÁCIO - OAB:OAB/MT 4.747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação da parte Autora para manifestar sobre 

a certidão de fls. 165, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 748870 Nr: 505-65.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VBDCL, ADC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA GUIA MONTEIRO - 

OAB:9.134/MT, JOSINEIA SANABRIA ORTIZ PRADO - OAB:9822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação da Exequente, através de suas 

patronas, para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar nos autos 

requerendo o que entender cabível para fins de prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 782927 Nr: 36609-56.2012.811.0041
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LBDOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON FERREIRA BENITES - 

OAB:2748/TO, HUGUENEY ALVES DO REIS - OAB:8324/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO CASTELO BRANCO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:13.555/MT

 Pelo exposto, mantida/ratificada, portanto, a decisão de fls. 508/510, julgo 

extinto o cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, II, do Código 

de Processo Civil. Sem custas e honorários, art. 98 do CPC.= No mais, se 

preclusa a via impugnativa, certifique-se e arquivem os autos com as 

cautelas de estilo, baixas e anotações necessárias. P.I.C

Decisão

Decisão Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1019946-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIANA DE SOUZA SANTANA (REQUERENTE)

JOSE ROBERTO SOUZA SANTANA (REQUERENTE)

GALDINO ALVES SANTANA FILHO (REQUERENTE)

GILBERTO SOUZA SANTANA (REQUERENTE)

GESILDA SOUZA SANTANA (REQUERENTE)

EDSON SOUSA SANTANA (REQUERENTE)

MARIA DE LOURDES DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

JUSCILEIA SOUSA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDES DE SOUZA OAB - MT0020678A (ADVOGADO)

PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA OAB - MT0020921A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA ESTRELA DE SANTANA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1019946-39.2017.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Diante do noticiado e postulado pela 

inventariante no Id 12911591, objetivando agilizar a tramitação e conclusão 

deste processo, frustrada a diligência administrativa, oficie-se 

imediatamente, conforme se requer, à Caixa Econômica Federal solicitando 

informações quanto à confirmação da existência de saldo de FGTS em 

nome do de cujus, CPF 306.506.311-53, inclusive em relação aos valores, 

em caso positivo, fixando o prazo de cinco dias para resposta a este 

Juízo, sob as penas da lei. Após, intime-se a inventariante para manifestar 

em de dez dias e voltem conclusos para análise. Intimem-se e cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1022936-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

PATRICIA MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

GLEICIANE MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE JESUS DA SILVA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1022936-66.2018.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos 

do artigo 98 e 99 do CPC, sem prejuízo de revogação. Atento ao que 

consta dos autos, até o momento, é possível o processamento do 

inventário pelo rito de arrolamento sumário, art. 659 do CPC, mediante as 

retificações necessárias, ressalvada a necessidade de prosseguimento 

como inventário ordinário ou arrolamento comum. Nomeio inventariante a 

Requerente PATRÍCIA MARTINS DA SILVA CORTES, e, embora 

dispensável, art. 659 do CPC, se necessário, poderá ser lavrado termo de 

compromisso, junto à Secretaria judicial. Consigno, ainda, questões 

relacionadas à eventual pendência referente a débito(s) tributário(s), 

(ITCMD e/ou certidões negativas), não obstará a conclusão deste 

processo, com a prolação de sentença, tendo em vista que de acordo com 

o artigo 662 do CPC: “No arrolamento, não serão conhecidas ou 

apreciadas questões relativas ao lançamento, ao pagamento ou à quitação 

de taxas judiciárias e de tributos incidentes sobre a transmissão da 

propriedade dos bens do espólio.” E mais, conforme bem explica o douto 

jurista José Miguel Garcia Medina, inclusive em relação ao arrolamento 

comum: “No regime do Código de Processo Civil de 2015, a prova de 

quitação dos tributos não é condição para a homologação. De acordo com 

o § 2.º do art. 659 da nova lei processual, basta que se intime a Fazenda 

Pública para lançamento do tributo cabível.” (...) “No caso previsto no art. 

664 do CPC/2015, o rito simplificado terá cabimento em função do valor 

dos bens apresentados para partilha. Onde o § 4.º do art. 664 se refere 

ao art. 672, parece ter havido erro de redação, pois o tema é versado pelo 

art. 662 do CPC/2015.” (...) (in NCPC Comentado: com remissões e notas 

comparativas ao CPC/1973, José Miguel Garcia Medina, 3ª ed. RT - Pág. 

611) Necessário, todavia, antes de qualquer outra decisão, que a 

inventariante comprove ainda a inexistência de registro de testamento em 

nome da de cujus, em observância do Provimento n. 56/2016 do CNJ. 

Portanto, para o prosseguimento/conclusão do processo, incumbe à 

inventariante, no prazo de 20 (vinte) dias, sem prejuízo de dilação, se 

necessário, complementar a inicial conforme Provimento 56/2016-CNJ, em 

relação a testamento, apresentando, ratificando ou retificando as 

declarações dos autos, com a indicação/confirmação dos bens/patrimônio, 

valores e cota parte de cada herdeiro ou pedido de adjudicação, em 

atenção inclusive do artigo 1829 do Código Civil, podendo, ainda, 

requerer/providenciar o que mais de direito à conclusão do processo. 

Após, voltem os autos conclusos para análise quanto ao 

julgamento/homologação ou ulteriores deliberações. Às providências. 

Intimem-se e cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1023147-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO PRUDENCIO DE DEUS (REQUERENTE)

MARIA DE FATIMA DE DEUS PAULA (REQUERENTE)

ROSA APARECIDA DE DEUS OLIVEIRA (REQUERENTE)

ROSEMARY AUXILIADORA DE DEUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAYANA CAROLINA VIEIRA KREISCHER OAB - MT24132/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA AGRIPINA DE DEUS (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1023147-05.2018.8.11.0041 Ação: 

Inventário Vistos, etc... Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do 

artigo 98 e 99 do Código de Processo Civil, sem prejuízo de revogação. 

Outrossim, atento ao que consta dos autos até o momento, e, em 

observância dos artigos 659, 664 e 665 do CPC, é possível o 

processamento do inventário pelo rito de arrolamento sumário. Assim 

sendo, nomeio inventariante a Requerente ROSIMARY AUXILIADORA DE 

DEUS, e, embora dispensável (art. 659 do CPC), poderá ser lavrado termo 

de compromisso, havendo necessidade, mediante comparecimento na 

Secretaria desta Vara Judicial. Consigno, ainda, questões relacionadas à 

eventual pendência referente a débito(s) tributário(s), (ITCMD e/ou 

certidões negativas), não obstará a conclusão deste processo, com a 

prolação de sentença, tendo em vista que de acordo com o artigo 662 do 

CPC: “No arrolamento, não serão conhecidas ou apreciadas questões 

relativas ao lançamento, ao pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e 

de tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do 

espólio.” No mais, já comprovada a inexistência de registro de testamento 

em nome da de cujus, MARIA AGRIPINA DE DEUS, Id 14426921, diante das 

renúncias noticiadas na inicial, Id 14426918 - Pág. 5, deverá, ainda, no 

prazo de quinze dias, ser providenciada a formalização das referidas 

renúncias, através de escritura pública ou termo nos autos, neste último 

caso, mediante comparecimento dos renunciantes junto a Secretaria 

judicial deste Juízo, de acordo com o previsto no art. 1.806 do Código Civil. 

Após, se ratificado ou retificado plano de partilha ou pedido de 

adjudicação, com a indicação ou confirmação do(s) bem(ns)/patrimônio, 

valor(es), em observância ainda do art. 1829 do Código Civil, voltem os 

autos conclusos para análise quanto ao julgamento/homologação. Às 

providências, com prioridade de tramitação, Id 14426918-Pág. 2. 

Intimem-se e cumpra-se.
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Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1022891-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR BIAZUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO VIEIRA DA CUNHA OAB - MT0011989A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ODILA BIAZUS (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1022891-62.2018.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos 

do artigo 98 e 99 do Código de Processo Civil, sem prejuízo de revogação. 

Outrossim, atento ao que consta dos autos até o momento, e, em 

observância dos artigos 659, 664 e 665 do CPC, a princípio, é possível o 

processamento do inventário pelo rito de arrolamento sumário, art. 659 do 

CPC. Assim sendo, nomeio inventariante a Requerente LUCIMAR BIAZUS, 

e, embora dispensável art. 659 do CPC, poderá ser lavrado termo de 

compromisso, se houver interesse, mediante comparecimento na 

Secretaria desta Vara Judicial. Consigno, ainda, questões relacionadas à 

eventual pendência referente a débito(s) tributário(s), (ITCMD e/ou 

certidões negativas), não obstará a conclusão deste processo, com a 

prolação de sentença, tendo em vista que de acordo com o artigo 662 do 

CPC: “No arrolamento, não serão conhecidas ou apreciadas questões 

relativas ao lançamento, ao pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e 

de tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do 

espólio.” Necessário, todavia, que a inventariante comprove, ainda, a 

inexistência de registro de testamento em nome da de cujus, nos termos 

do Provimento n. 56/2016 do CNJ, bem como regularize a procuração 

juntada no Id 14388948. Portanto, para o prosseguimento e conclusão do 

processo, incumbe à inventariante, através de seus d. patronos, no prazo 

de 20 (vinte) dias, complementar a inicial em relação ao testamento, 

regularizar procuração, apresentar, ratificar ou retificar plano de partilha 

com a indicação do(s) bem(ns)/patrimônio, valor(es) e cota parte de cada 

herdeiro ou pedido de adjudicação, se for o caso, em observância ainda 

do art. 1829 do Código Civil. Após, se houver testamento ou interesse de 

incapaz, art. 178, II e 698 do CPC, vista ao Ministério Público. Do contrário, 

voltem imediatamente conclusos para análise quanto à 

homologação/julgamento ou ulteriores deliberações. Às providências. 

Intimem-se e cumpra-se.

5ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1020047-13.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERGINIA CLEIDE CECALTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO DA SILVA BRITO OAB - MT3822/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO FRONTINO CASTRO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1020047-13.2016.8.11.0041. AUTOR: VERGINIA CLEIDE CECALTO RÉU: 

PEDRO FRONTINO CASTRO Vistos, etc. Cumpra-se o ID n.º 12642542. 

Cuiabá-MT, 31 de julho de 2.018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1320631 Nr: 13401-33.2018.811.0041

 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: ANDRÉ LUIS NUNES MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carminha Aparecida Visquetti - 

OAB:OAB/MT 14.978, João Paulo Vinha Bittar - OAB:OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desse modo, indefiro o pedido do autor e determino a redistribuição ao 

Juízo Competente, a fim de ser apreciado após o 

Plantão.Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Cuiabá-MT, 29 

de julho de 2018.Luís Fernando Voto KircheJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 810717 Nr: 17214-44.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO AMORIM DE ARRUDA - 

OAB:15.634/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO AFONSO DA COSTA 

RIBEIRO - OAB:1417

 NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E PROVIMENTO 56/2007, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE DE INTIMAR A PARTE 

REQUERIDA NA PEESOA DE SEU REPRESENTANTE LEGAL Dr. JOÃO 

AFONSO DA COSTA RIBEIRO - OAB:1417, POR MEIO DO DIÁRIO DA 

JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA que efetue o pagamento do valor 

débito, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez 

por cento) e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) (art. 523, § 

1º, NCPC), sendo que, em caso de pagamento parcial, a multa e os 

honorários incidirão sobre o valor restante, nos termos do art. 523 e §2º, 

do NCPC, cabendo, ainda, o protesto do título executivo judicial (art. 528, 

§1º, do NCPC). O marco inicial de incidência da multa é a intimação do 

devedor......

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1148711 Nr: 31119-14.2016.811.0041

 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: FLDS, JDDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código 1148711

Defiro cota do representante do Ministério Público de fl. 43/43-verso, 

nomeio como Curador Especial o Núcleo de Práticas Jurídicas da UFMT, 

para defender os interesses do interditando, nos termos do artigo 72 do 

Código de Processo Civil.

Ante ao exposto, intime – se novamente o Núcleo de Práticas Jurídicas da 

UFMT para defender os interesses do interditando com urgência.

 Após, volte os autos conclusos para deliberação.

Cumpra - se.

Cuiabá, 30 de julho de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 990812 Nr: 18865-43.2015.811.0041

 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: EFDC, LFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.
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Arquive - se os presentes autos com as anotações de praxe.

Às providências.

Cumpra - se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1126113 Nr: 21367-18.2016.811.0041

 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: JLB, RBM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR AUGUSTO MAGALHAES - 

OAB:3.237-B, JOSIMAR GUEDES LEITE - OAB:22016/O, THAIS 

CARVALHO DA SILVA FERNANDES - OAB:21.326/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código 1126113

 Ante as informações de fls. 126/127, dê – se vista ao representante do 

Ministério Público para manifestação.

Após, volte os autos conclusos para deliberação.

Cumpra - se.

Cuiabá, 30 de julho de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1146672 Nr: 30283-41.2016.811.0041

 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: ODMM, DM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUSAN THYARA DE MORAES 

DIAS OLIVEIRA - OAB:16763 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código 1146672

Ante as informações de fls. 64/65, dê – se vista ao representante do 

Ministério Público para manifestação.

Após, volte os autos conclusos para deliberação.

Cumpra - se.

Cuiabá, 30 de julho de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1090633 Nr: 6388-51.2016.811.0041

 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: MDSA, SVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON LUIZ COSTA - 

OAB:17515/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código 1090633

 Ante as informações de fls. 46/47, dê – se vista ao representante do 

Ministério Público para manifestação.

Após, volte os autos conclusos para deliberação.

Cumpra - se.

Cuiabá, 30 de julho de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1064466 Nr: 52944-48.2015.811.0041

 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: FLORENCE DELFIM DE LIMA, RAIH PEREIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código 1064466

 Ante as informações de fls. 145/147, dê – se vista ao representante do 

Ministério Público para manifestação.

Após, volte os autos conclusos para deliberação.

Cumpra - se.

Cuiabá, 30 de julho de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1032834 Nr: 38015-10.2015.811.0041

 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: VDNC, LNC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código 1032834

Ante as informações de fls. 64/67, dê – se vista ao representante do 

Ministério Público para manifestação.

Após, volte os autos conclusos para deliberação.

Cumpra - se.

Cuiabá, 30 de julho de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1023205 Nr: 33520-20.2015.811.0041

 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: EAY, EKY

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE M.T. - OAB:, JONATHAS BORGES HOSAKA - OAB:15136

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código: 1023205

Defiro requerimento de fl. 93, determino o desentranhamento das fotos de 

fls. 45 a 57 e posterior entrega das mesmas para o requerente.

Após, arquive – se os autos com as anotações de praxe.

Cumpra - se.

Cuiabá, 30 de julho de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1050278 Nr: 46565-91.2015.811.0041

 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: MTR, MTDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - 

OAB:15.714
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código 1050278

 Ante as informações de fls. 66/69, dê – se vista ao representante do 

Ministério Público para manifestação.

Após, volte os autos conclusos para deliberação.

Cumpra - se.

Cuiabá, 30 de julho de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 973903 Nr: 11180-82.2015.811.0041

 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: SMCDBG, DMDBEL, ACB, ADBF, TMCDB, AMBP, RMCDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO HELENE LESSA - 

OAB:16633/MT, PAULO INACIO DIAS LESSA - OAB:13.887/MT, 

RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES - OAB:19.032, RICARDO FRANCISCO 

DIAS DE BARROS - OAB:18.646/MT, TASSIO VINICIUS GOMES DE 

AZEVEDO - OAB:13948-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código 973903

Dê – se vista ao representante do Ministério Público para manifestação.

Após, volte os autos conclusos para deliberação.

Cumpra - se.

Cuiabá, 30 de julho de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 949754 Nr: 60193-84.2014.811.0041

 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: SKT, RNP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SERGIO DANIEL - 

OAB:9.173-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código 949754

Dê – se vista ao representante do Ministério Público para manifestação.

Após, volte os autos conclusos para deliberação.

Cumpra - se.

Cuiabá, 30 de julho de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1131361 Nr: 23565-28.2016.811.0041

 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: SDCR, LDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código 1131361

Dê – se vista ao representante do Ministério Público para manifestação.

Após, volte os autos conclusos para deliberação.

Cumpra - se.

Cuiabá, 30 de julho de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1076546 Nr: 58285-55.2015.811.0041

 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: MADCA, JCCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - CUIABA 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código 1076546

 Ante as informações de fls. 51/54, dê – se vista ao representante do 

Ministério Público para manifestação.

Após, volte os autos conclusos para deliberação.

Cumpra - se.

Cuiabá, 30 de julho de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 763377 Nr: 15956-33.2012.811.0041

 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: MARCIO DE ARRUDA DO AMARAL, ANTONIO MARCILIO 

DE ARRUDA DO AMARAL, ROSANGAELA FERREIRA FARIAS AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARENIL DE ARRUDA DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIERME FRANCISCO MEIRA 

SILVA - OAB:11811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 763377

Vistos, etc.

Defiro requerimento de fls. 135/136, oficie – se à Secretaria de Segurança 

Pública do Estado de Mato Grosso para que vincule o valor remanescente 

em nome do falecido Arenil Arruda Amaral a esses autos.

Após, com os valores nos autos, volte conclusos para deliberação.

Cumpra – se.

Cuiabá-MT, 30 de julho de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 862663 Nr: 3797-87.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFN, SRDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 MPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE DE: INTIMAR A PARTE 

AUTORA, NA PESSOA DO SEU ADVOGADO, POR MEIO DO DIÁRIO DA 

JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA RETIFICAR O ENDEREÇO DA PARTE 

AUTORA, POIS ENCONTRA-SE INCOMPLETO PARA EXPEDIÇÃO DE 

MANDADO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1318639 Nr: 12827-10.2018.811.0041

 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: MDSRC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELFC, LLDS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINA VARJÃO FORTES - 

OAB:17832/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código: 1318639

Este processo, por seu objeto deverá tramitar em segredo de justiça, 

conforme preceitua o art. 189, II, do Código de Processo Civil.

Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do 

art. 98 do Código de Processo Civil.

O pedido liminar será analisado em audiência.

Aplicando-se nas ações de revisões o disposto na lei de alimentos (LA, 

art. 13), designo audiência de conciliação, instrução e julgamento, para o 

dia 19/10/2018, às 16h00min.

Cite-se a requerida, e intime-se o autor a fim de que compareçam à 

audiência, acompanhados de seus advogados e testemunhas, 

independentemente de prévio depósito de rol, importando a ausência deste 

em extinção e arquivamento do processo e a daquela em confissão e 

revelia. Na audiência, se não houver acordo, poderá o réu contestar, 

desde que o faça por intermédio de advogado, passando-se em seguida à 

ouvida das testemunhas.

Intimem – se. Cumpra – se, expedindo – se o necessário.

Cuiabá, 30 de julho de 2018.

 Luís Fernando Voto Kirche

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1315622 Nr: 12100-51.2018.811.0041

 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: CEG, MGGR, FRAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RJRR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código: 1315622

Este processo, por seu objeto deverá tramitar em segredo de justiça, 

conforme preceitua o art. 189, II, do Novo Código de Processo Civil.

Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do 

art. 98 do Novo Código de processo Civil.

 Em analise aos autos, e, atento ainda ao dispositivo do art. 1.694 do 

Código Civil, levando em consideração a idade da menor, aliado ao fato de 

que o sustento dos filhos incumbe aos pais, arbitro alimento provisório no 

importe de 50% do salário mínimo, hoje equivalente a R$ 477,00 

(quatrocentos e setenta e sete reais), tendo em vista que não existe nos 

autos comprovação dos rendimentos do requerido, que deverão ser 

depositados em conta da genitora das menores no Banco Caixa 

Econômica Federal, agência 1918, Operação:013, conta n. 0049913-2, que 

serão devidos a partir da citação, cujo valor deverá ser pago até o dia 10 

(dez) de cada mês.

Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento, para o dia 

17/10/2018, às 16 horas (art. 693, parágrafo único, NCPC).

 Intime-se a requerente e cite-se o requerido, cientificando-a para 

comparecer à audiência, acompanhados de seu advogado e testemunhas, 

independentemente de prévio depósito de rol, importando a ausência 

daquele em extinção e arquivamento do processo e a desta em confissão 

e revelia.

Na audiência, se não houver acordo, poderá a requerida contestar, desde 

que o faça por intermédio de advogado, passando-se em seguida à ouvida 

das testemunhas.

Cientifique-se o Ministério Público.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 30 de julho de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1070655 Nr: 55678-69.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NGOB, KADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS PEREIRA - 

OAB:11.810/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 Vistos, etc.

Código 1070655

Dê – se vista ao representante do Ministério Público para manifestação.

Após, volte os autos conclusos para deliberação.

Cumpra - se.

Cuiabá, 30 de julho de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 734238 Nr: 30523-06.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VPDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDLAM, NCDSM, LCM, LCM, LCMW, PCMR, 

ACM, ECM, LCM, JBM, PRR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VITORINO PEREIRA DA COSTA - 

OAB:4671/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 734238

Vistos, etc.

Defiro requerimento de fls. 119/120, determino a realização da pesquisa 

INFOJUD, BACENJUD e INFOSEG a fim de localizar o endereço da parte 

executada Julimar Brigido Militão.

Após, volte conclusos para deliberação.

Cumpra – se.

Cuiabá-MT, 30 de julho de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1055079 Nr: 48805-53.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UNIJURIS - Núcleo de Prática 

Jurídica da Universidade de Cuiabá - OAB:

 NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E PROVIMENTO 56/2007, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE DE: INTIMAR A 

REQUERIDA, NA PESSOA DE SUA ADVOGADA (CURADORA ESPECIAL), 

POR MEIO DO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA 

COMPARECER A AUDIÊNCIA DE TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA PARA O DIA 25/05/2018 ÀS 15:00H, NA SEDE DESTE JUÍZO.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1055079 Nr: 48805-53.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UNIJURIS - Núcleo de Prática 

Jurídica da Universidade de Cuiabá - OAB:

 NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E PROVIMENTO 56/2007, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE DE: INTIMAR A 

REQUERIDA, NA PESSOA DE SUA ADVOGADA (CURADORA ESPECIAL), 
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POR MEIO DO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA 

COMPARECER A AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO, DESIGNADA PARA O DIA 21/09/2018 ÀS 16:30H, NA SEDE 

DESTE JUÍZO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1141597 Nr: 28146-86.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SVDAS, VMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRDAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Investigação de Paternidade

Autos nº 1141597

Cumpra-se o despacho de fls. 79, esclarecendo ao Juízo Deprecado que 

não há audiência a ser realizada, mas tão somente coleta do material 

genético do requerido.

Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 26 de julho de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 902939 Nr: 32023-05.2014.811.0041

 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: MPDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RLM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Núcleo de Prática Jurídica da 

Universidade de Cuiabá - UNIJURIS - OAB:

 NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E PROVIMENTO 56/2007, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE DE: INTIMAR O 

REQUERIDO, NA PESSOA DE SUA ADVOGADA (CURADORA ESPECIAL), 

POR MEIO DO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA 

COMPARECER A AUDIÊNCIA DE TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA PARA O DIA 06/09/2018 ÀS 17:00H, NA SEDE DESTE JUÍZO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 425751 Nr: 8988-55.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LGTR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARY NORBERTO DA SILVA - 

OAB:11408/MT, JULIANA PEREIRA BUENO - OAB:12.207, PEDRO LUIZ 

JEVINSKI - OAB:12727

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOSAR FRATARI TAVARES - 

OAB:3239-B

 Vistos, etc.

Autos n.º 425751

De acordo com a decisão proferida às fls. 292/293 o débito cobrado nos 

autos tem início em setembro de 2.014 até fevereiro de 2.016, sem prejuízo 

da inclusão automática das prestações que se vencerem no curso da 

ação, conforme Súmula n.º 309 do S.T.J. (fls. 293, § 1.º).

A Contadoria Judicial atualizou o débito em 24 de fevereiro de 2.016, cujo 

montante perfaz o valor de R$ 41.229,97 (quarenta e um mil duzentos e 

vinte e nove reais e noventa e sete centavos). (fls. 294).

De acordo com os documentos acostados às fls. 300/305 o Executado 

efetuou o pagamento das prestações alimentícias referentes aos meses 

de setembro de 2.014 a maio de 2.016, mas deixou de pagar os juros e a 

correção monetária.

Diante disso a Exequente requer: i) a intimação do Executado para efetuar 

o pagamento do equivalente a R$ 41.135,21 (quarenta e um mil cento e 

trinta e cinco reais e vinte e um centavos), referentes ao período de 

06.2016 a março de 2.018, incluindo-se juros e correção monetária (fls. 

324); ii) em caso de não pagamento em 03 (três) dias, seja decretada a 

prisão civil do Executado; iii) seja o valor da pensão alimentícia descontada 

da folha de pagamento, conforme preceitua o art. 529 do C.P.C.

 Assim sendo, determino:

i) A intimação do executado via edital, para pagar o valor de R$ 41.135,21 

(quarenta e um mil cento e trinta e cinco reais e vinte e um centavos), 

referentes ao período de 06.2016 a março de 2.018, incluindo-se juros e 

correção monetária (fls. 324);

ii) Seja o valor da pensão alimentícia, no equivalente a um salário mínimo e 

meio (fls. 333/340), descontado da folha de pagamento (fls. 344/346), 

conforme preceitua o art. 529 do C.P.C.

Não havendo o pagamento da pensão ou sendo parcial, voltem conclusos 

para apreciação do pedido de fls. 316, item “2”, referente ao pedido de 

prisão.

Às providências.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 30 de julho de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 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:

 NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E PROVIMENTO 56/2007, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE DE: INTIMAR A PARTE 

AUTORA, NA PESSOA DO SEU ADVOGADO, POR MEIO DO DIÁRIO DA 

JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA MANIFESTAR-SE ACERCA DA 

CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA DE FLS. 17/18 NO PRAZO LEGAL.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 863394 Nr: 4350-37.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADFN, SRDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 RETIFICAR O ENDEREÇO DA PARTE 

AUTORA, POIS ENCONTRA-SE INCOMPLETO PARA EXPEDIÇÃO DE 

MANDADO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 879018 Nr: 16167-98.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IFL, ELDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WFL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO ARRUDA 

CUSTODIO - OAB:11997/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL KRUEGER - 

OAB:12.058/MT

 NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E PROVIMENTO 56/2007, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE DE: INTIMAR A PARTE 

AUTORA, NA PESSOA DO SEU ADVOGADO, POR MEIO DO DIÁRIO DA 

JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA MANIFESTAR-SE ACERCA DA 

CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA DE FLS. 85/86 NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1005934 Nr: 25894-47.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JFDS, TADSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDCRSM, PM, RBDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO AUGUSTO ANDRÉ - 

OAB:17261/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código 1005934

Defiro requerimento de fl. 59, tendo em vista não haver modificação 

material da sentença somente retificação do nome do autor.

Determino o desarquivamento dos autos, sem recolhimento das taxas por 

se tratar de assistência judiciária gratuita, proceda a retificação do 

mandado de averbação para incluir o sobrenome do genitor ao requerente, 

devendo o mesmo passar a se chamar: JOÃO FELIPHE DOS SANTOS 

MARIOTO.

 Após, retorne os autos ao arquivo, com as anotações de praxe.

Cumpra - se.

Cuiabá, 30 de julho de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1020627 Nr: 32224-60.2015.811.0041

 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: AFNDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VADJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código 1020627

Acolho cota do representante do Ministério Público de fl. 28, intime – se a 

parte autora para que se manifeste nos autos, no prazo de 15 (quinze) 

dias, requerendo o que julgar cabível.

Após, volte os autos conclusos para deliberação.

Cumpra - se.

Cuiabá, 30 de julho de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1055072 Nr: 48800-31.2015.811.0041

 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: LGDSR, WODSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VLVJ, ERS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Unijuris - Núcleo de Prática 

Jurídica da Universidade de Cuiabá - OAB:

 NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E PROVIMENTO 56/2007, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE DE: INTIMAR AS 

PARTES, NA PESSOA DE SEUS ADVOGADOS, POR MEIO DO DIÁRIO DA 

JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA COMPARECEREM A AUDIÊNCIA DE 

TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 06/09/2018 ÀS 

16:30H, NA SEDE DESTE JUÍZO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 922686 Nr: 45056-62.2014.811.0041

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WEVERTON DE SOUSA ROMÃO, FLAVIA SOUZA 

ROMÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE PAULA 

GIACOMINI SOUZA - OAB:17627/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código 922686

 Acolho cota do representante do Ministério Público de fl. 55, intime – se o 

requerente para que junto aos autos certidão de óbito da interditanda 

Flavia Sousa Romão.

 Após, volte os autos conclusos para deliberação.

Cumpra - se.

Cuiabá, 30 de julho de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 854545 Nr: 57098-80.2013.811.0041

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UFMT/NPJ - NUCLEO DE 

PRÁTICA JURÍDICA - OAB:000-C

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código 854545

 Ante as informações de fls. 56/59, dê – se vista ao representante do 

Ministério Público para manifestação.

Após, volte os autos conclusos para deliberação.

Cumpra - se.

Cuiabá, 30 de julho de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1175336 Nr: 42218-78.2016.811.0041

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Remoção e Dispensa->Procedimentos 

E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o  V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCDCR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA GEVEZIER PODOLAN 

DE FIGUEIREDO - OAB:6581

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código 1175336

Dê – se vista ao representante do Ministério Público para manifestação.

Após, volte os autos conclusos para deliberação.

Cumpra - se.

Cuiabá, 30 de julho de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1033459 Nr: 38343-37.2015.811.0041

 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: AMLZ, JCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO BARINI NETO - 

OAB:20133/MT, DEFENSORIA PÚBLICA DE CUIABÁ - OAB:NUCLEO 

CIVEL, Robson Felipe Viegas da Silva - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código 1033459
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Dê – se vista ao representante do Ministério Público para manifestação.

Após, volte os autos conclusos para deliberação.

Cumpra - se.

Cuiabá, 30 de julho de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1122732 Nr: 19924-32.2016.811.0041

 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: ILDC, ICDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL, JORGE JOSÉ NOGA - OAB:3830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código 1122732

 Ante as informações de fls. 58/59, dê – se vista ao representante do 

Ministério Público para manifestação.

Após, volte os autos conclusos para deliberação.

Cumpra - se.

Cuiabá, 30 de julho de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1113443 Nr: 16086-81.2016.811.0041

 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: CPDS, ASDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código 1113443

Ante as informações de fls. 83/86, dê – se vista ao representante do 

Ministério Público para manifestação.

Após, volte os autos conclusos para deliberação.

Cumpra - se.

Cuiabá, 30 de julho de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1035335 Nr: 39270-03.2015.811.0041

 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: LLLDM, BWLDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código 1035335

 Ante as informações de fls49/52, dê – se vista ao representante do 

Ministério Público para manifestação.

Após, volte os autos conclusos para deliberação.

Cumpra - se.

Cuiabá, 30 de julho de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 725234 Nr: 20951-26.2011.811.0041

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário (art. 282 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 

1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: WEDER CANDIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CLÁUDIO PINHEIRO CALDAS, JEAN 

PINHEIRO CALDAS, LUIZ CARLOS DORILEO CALDAS, NATHÁLIA 

PINHEIRO CALDAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI 

- OAB:9.247/MT, SAMARA VIÉGAS DE MORAES - OAB:9048/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA KAROLINA BULHÕES - 

OAB:11.257/MT, ANA KAROLINA BULHÕES - OAB:11257, EURICO DE 

CARVALHO - OAB:1.075-A/MT, VICENTE FERREIRA GOMES - 

OAB:1926-A

 Vistos, etc.

Autos n.º 725234

Analisando os presentes autos (Código 725234) e a Ação Cautelar 

(Código 732957) verifico a existência de inconsistências referentes à 

juntada equivocada de petição e documentos nos autos principais.

 Assim sendo, chamo o feito a ordem para determinar, evitando 

duplicidade de juntadas, o desentranhamento do que consta às fls. 

404/421 para serem juntados aos autos de Código 732957 após às fls. 

265 daqueles autos.

Proceda-se o Senhor Gestor a reautuação e renumeração de ambos os 

autos.

Mantenha a Ação Cautelar em apenso à Ação Principal.

Por fim, remetam ambas as ações ao arquivo, observando as cautelas 

necessárias.

Às providências.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 30 de julho de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 740473 Nr: 37188-38.2011.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGOS SÁVIO DE ARRUDA FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MARIO HENRIQUE DE 

FIGUEIREDO, ESPOLIO DE HELEN MECCHI DE ARRUDA FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOMINGOS SAVIO FIGUEIREDO 

DE ARRUDA - OAB:9423 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta forma, não há ôbice para a homologação do presente feito.Em face 

do exposto e por mais que dos autos consta, com fundamento no art.659 

do CPC HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, a partilha de bens deixados pelo falecimento de MÁRIO 

HENRIQUE DE FIGUEIREDO, falecido em 01/11/2004 (fl.13) e HELEN 

MECCHI DE ARRUDA FIGUEIREDO, falecida em 18/10/1999 (fl.14), na forma 

descrita, por meio do esboço de fls. 284/292, ressalvando-se possíveis 

direitos de terceiros prejudicados.Oficie – se a 4ª Vara de Fazenda 

Pública desta Comarca para que vincule a esses autos o valor 

remanescente da indenização pertencente ao espolio a esses 

autos.Após, pago devidamente às custas processuais (fl. 70), expeça-se 

formal de partilha. Expeça – se alvará para que o levantamento dos 

valores depositados na conta única em favor dos herdeiros a ser 

partilhado na fração de ¼, para cada um deles, sendo transferido nas 

contas descritas à fl. 292.Adotadas tais providências, promovam-se as 

baixas e anotações necessárias e arquivem-se os autos.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 30 de julho de 2018.Luís 

Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 346221 Nr: 16439-05.2008.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: VICTOR HUGO PESARINI DE MORAES, FABRICIO 

PESARINI DE MORAES, CARLOS EDUARDO PESARINI DE MORAES, I. B. S. 

M, DEBORA LUCIA BARROS SALDANHA, CARMEM SILVA PESARINI DE 

MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEBORA LUCIA BARROS SALDANHA, 

ESPOLIO DE REINALDO ALVES DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANIELLE ALVES MORAES 

EUGÊNIO - OAB:11.089, BRAZ PAULO PAGOTTO - OAB:5201-B, 

INALDO XAVIER DE SIQUEIRA SANTOS NETO - OAB:9270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRAZ PAULO PAGOTTO - 

OAB:5201-B

 Código: 346221

Vistos, etc.

Defiro requerimento de fls. 150/152, determino a expedição de Alvará 

Judicial em favor do requerente Igor Barros Saldanha de Moraes, tendo em 

vista que era menor a época da partilha deste inventário e não efetuou o 

levantamento de seu quinhão hereditário.

Determino que o deposito do referido valor seja realizado para a Agência: 

4449-0, Conta Corrente: 15.744-9, Banco do Brasil, em nome do Sr. Igor 

Barros, com o desconto de 1/6 para o pagamento das custas judiciais, 

conforme cálculo de fl. 118.

Remetam – se os presentes autos para a contadoria judiciária para a 

realização do cálculo atualizado das custas judiciais, identificando o valor 

que cabe a cada herdeiro.

Após, ao Cartório Distribuidor para que registre o débito das custas 

processuais junto a esses autos.

 Por fim, arquive – se os presentes autos com as anotações de praxe.

Cumpra – se.

Cuiabá-MT, 30 de julho de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1037824 Nr: 40495-58.2015.811.0041

 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: MARIO MARCIO DE SOUZA, ELIZANDRO AURELIO 

ALVES SANCHES, MARCO AURELIO ALVES SANCHES, ELITAN DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE AURELIO ALCALA SANCHES, 

ESPÓLIO DE MARINA ALVES SANCHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO ALVES MATTOS - 

OAB:12097-B, JOÃO CARNEIRO BARROS NETO - OAB:15216, PAULO 

SALEM PEREIRA GONÇALVES - OAB:18.220/MT, ROGERIO FERREIRA 

DA SILVA - OAB:7868-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E PROVIMENTO 56/2007, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE DE: INTIMAR AS 

PARTES, NA PESSOA DE SEUS ADVOGADOS, POR MEIO DO DIÁRIO DA 

JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA COMPARECEREM A AUDIÊNCIA DE 

TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 03/09/2018 ÀS 

17:00H,

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 341287 Nr: 11442-76.2008.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA CORREIA MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GELMAR CORREIA MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCIO JULIO BENTO JUNIOR - 

OAB:15302-O, LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO - OAB:2090/MT, PEDRO 

APARECIDO DE OLIVEIRA - OAB:7549/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito com a intimação do patrono da parte interessada na 

confecção de documentos diversos, para em 05 dias, comparecer em 

cartório acompanhada da parte, se for o caso, e retirar documento 

expedido nos autos, ou recolher as custas de sua confeção se for o 

caso. Após esse prazo, os autos serão remetidos ao arquivo, se for o 

caso de remessa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 18847 Nr: 3061-26.2001.811.0041

 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: ELZA BRAGA DOS ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KHERMAN SORBONE BATISTA DE 

ANUNCIAÇAO - OAB:18054/O, ROGERIO PERES BANDEIRA - OAB:17523

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito com a intimação do patrono da parte interessada na 

confecção de documentos diversos, para em 05 dias, comparecer em 

cartório acompanhada da parte, se for o caso, e retirar documento 

expedido nos autos, ou recolher as custas de sua confecção se for o 

caso. Após esse prazo, os autos serão remetidos ao arquivo, se for o 

caso de remessa.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 777272 Nr: 30624-09.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AJADDC, ARICEUMA ALENCAR DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL PAULO DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ARICEUMA ALENCAR DUARTE, Cpf: 

53780655187, Rg: 823.555, Filiação: José Getulio Duarte e Aurea de 

Alencar Duarte, data de nascimento: 03/02/1973, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, solteiro(a), manicure, Telefone 3624-2228. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: EFETUAR A intimação da parte autora para dar prosseguimento 

no feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Resumo da Inicial: Ação de Execução de Alimentos interposta por 

Ariceuma Alencar Duarte em desfavor de Manoel Paulo da Conceição.

Despacho/Decisão: Determino a intimação pessoal da parte autora para 

dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção 485, III, CPC. Na eventualidade de não ser localizada, determino 

desde jásua intimação via edital, no prazo de 15 dias.Decorrido o prazo, 

contado da sua intimação pessoal ou editalícia, não havendo 

manifestação, certifique-se e encaminhem-se os autosao Ministério 

Público, por fim conclusos.Cumpra-se

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Paula Castro Alves, 

digitei.

Cuiabá, 31 de julho de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1087648 Nr: 5028-81.2016.811.0041

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Remoção e Dispensa->Procedimentos 

E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o  V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MVDA, SADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILA ANALU DA SILVA 

PREVIATO - OAB:18.475-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito com a intimação do patrono da parte interessada na 

confecção de documentos diversos, para em 05 dias, comparecer em 

cartório acompanhada da parte, se for o caso, e retirar documento 

expedido nos autos, ou recolher as custas de sua confecção se for o 

caso. Após esse prazo, os autos serão remetidos ao arquivo, se for o 
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caso de remessa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 236922 Nr: 5975-87.2006.811.0041

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÂDPH, WMHF, MSHN

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joselaine Duarte Gonzaga - 

OAB:OAB/MT 16106, Márcio Gley da Silva - OAB:OAB/MT 13.803, 

Paulo de Brito Cândido - OAB:OAB/MT 2.802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito com a intimação do patrono da parte interessada na 

confecção de documentos diversos, para em 05 dias, comparecer em 

cartório acompanhada da parte, se for o caso, e retirar documento 

expedido nos autos, ou recolher as custas de sua confecção se for o 

caso. Após esse prazo, os autos serão remetidos ao arquivo, se for o 

caso de remessa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 905299 Nr: 33748-29.2014.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCIA DE FIGUEIREDO DA SILVA, TERESINHA 

DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE NICOLAO DE FIGUEIREDO, 

ESPOLIO DE CATHARINA DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO ROCHA SILVA - 

OAB:1.564/MT, LARISSA DE FIGUEIREDO ROCHA E SILVA - 

OAB:15923/MT, MARCEL LOUZICH COELHO - OAB:8.637/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito com a intimação do patrono da parte interessada na 

confecção de documentos diversos, para em 05 dias, comparecer em 

cartório acompanhada da parte, se for o caso, e retirar documento 

expedido nos autos, ou recolher as custas de sua confecção se for o 

caso. Após esse prazo, os autos serão remetidos ao arquivo, se for o 

caso de remessa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 937441 Nr: 53339-74.2014.811.0041

 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: NRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDALAS, ARDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELDA NATÁLIA DE SOUZA 

WINCK - OAB:6069/MT, PAULO COSME DE FREITAS - OAB:3739, 

UNIJURIS - UNIC CUIABÁ - OAB:

 NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E PROVIMENTO 56/2007, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE DE: INTIMAR A PARTE 

REQUERIDA, NA PESSOA DE SEUS ADVOGADOS, POR MEIO DO DIÁRIO 

DA JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA COMPARECER A AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, DESIGNADA PARA O DIA 

21/09/2018 ÀS 17:45H, NA SEDE DESTE JUÍZO.

6ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1004926-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARISTELA ALVES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WALDEMAR DOS 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° 1004926-08.2017 VISTOS, ETC. Ante o teor da certidão de ID. 

12515675 e da cota ministerial de ID. 12851871, intime-se pessoalmente a 

parte autora para que se manifeste em prosseguimento no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção, 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

Intimação 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:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1005946-97.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da(s) parte(s) AUTORA, através de seu(sua)

(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 14417531 - 

"(...) 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, 

31 de julho de 2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés 

Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1016486-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. R. D. C. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX PEDRO DA SILVA RODRIGUES OAB - MS12497-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. M. T. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1016486-10.2018.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor 

da certidão negativa de ID. 14454827, impulsiono os autos para intimar a 

parte autora a fim de, no prazo legal, sobre ela se manifestar, ressalvando 

que, não havendo manifestação/impulso à missiva no prazo de 30 dias, a 

precatória será devolvida independentemente de cumprimento, no termos 

do art. 393 da C.N.G.C. Cuiabá/MT, 31 de julho de 2018. Assinado 

eletronicamente Fabiano Fabrício Fernandes de Moraes Técnico Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1022552-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIGIANE DA S NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLOVIS DAMIAO SILVA ANTUNES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1022552-06.2018.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor 

da certidão negativa de ID. 14464087, impulsiono os autos para intimar a 

parte autora a fim de, no prazo legal, sobre ela se manifestar, ressalvando 

que, não havendo manifestação/impulso à missiva no prazo de 30 dias, a 

precatória será devolvida independentemente de cumprimento, no termos 

do art. 393 da C.N.G.C. Cuiabá/MT, 31 de julho de 2018. Assinado 
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eletronicamente Fabiano Fabrício Fernandes de Moraes Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1020751-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. C. M. D. S. (AUTOR)

E. M. D. L. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX NASCIMENTO DE OLIVEIRA OAB - MT20736/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. J. N. D. S. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1020751-55.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da(s) parte(s) AUTORA, através de seu(sua)

(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 14163424 - 

"VISTOS, ETC. Ressai da exordial que representante legal da parte autora 

acostou aos autos declaração de hipossuficiência e está assistida pelo 

Núcleo de Práticas Jurídicas da Faculdade de Direito da Universidade 

Federal do Estado de Mato Grosso - UFMT, o que, nos termos do art. 4º, 

caput e §1º, da Lei 1060/50, lhe confere a condição de presumidamente 

desprovido de recursos, e, consequentemente, ressaindo o direito ao 

gozo dos benefícios da assistência judiciária. Desta feita, defiro os 

benefícios da Gratuidade da Justiça, com fundamento no artigo 98 do 

Novo Código de Processo Civil, ressaltando que a isenção ora deferida 

abrange, além das custas, taxas, selos e despesas processuais, os 

honorários de advogado e peritos que atenderem aos beneficiários. 

Outrossim, tendo em vista que as ações que versem sobre casamento, 

separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, 

alimentos e guarda de crianças e adolescentes, devem tramitar em 

segredo de justiça, conforme o art. 189, inciso II, do NCPC, determino que 

o presente feito seja processado em segredo de justiça. Prosseguindo, 

trata-se de Ação de Fixação de Alimentos c/c Regularização do Direito de 

Visitas ajuizada por Mickaellen Cristini Monteiro de Souza, representado 

por sua genitora Edilene Monteiro de Lima em face de Amilton Joaquim 

Nunes de Souza, todos qualificados nos autos. Ressai da peça de 

ingresso, em síntese, que a representante legal da menor relacionou-se 

com o requerido e desse relacionamento adveio a filha Mickaellen. 

Discorre acerca das despesas relacionadas a menor e, em decorrência, 

postula a fixação dos alimentos, bem como que seja regulamentada a 

guarda e o regime de visita, em caráter liminar. Postulou, ainda, a 

concessão da gratuidade da justiça e a tramitação em sigilo da demanda, 

ora deferidas. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. É o relatório. 

Decido. Ab initio, guisa frisar que em que pese ser ação de alimentos, em 

razão da pretensão da regulamentação das visitas, o presente feito será 

processado, portanto, em conformidade com o art. 693 e s.s. do Novo 

Código de Processo Civil. Prosseguindo, vislumbro que a autora postula o 

arbitramento de alimentos provisórios. A despeito, constato, pelo conjunto 

probatório coligido aos autos, que restou demonstrado a inequívoca 

relação de parentesco entre a autora e o requerido e, tendo em vista o 

binômio necessidade-possibilidade, ARBITRO alimentos provisórios no 

valor de R$300,00 (trezentos reais), correspondente a 31,45% do salário 

mínimo vigente, a ser devido e depositado mensalmente, até o dia 10 (dez) 

de cada mês, na conta de titularidade da representante legal da menor. Por 

conseguinte, com fulcro no artigo 695 do NCPC, designo audiência de 

tentativa de conciliação para o dia 13 de setembro de 2018, às 15h20min. 

Cite-se o requerido e intimem-se as partes com antecedência mínima de 15 

(quinze) dias, para que compareçam à audiência de conciliação supra 

designada, acompanhados de advogado/defensor público (art. 695, §§ 2º, 

4º, ambos do NCPC). Ademais, ressalto que o mandado de citação deverá 

conter apenas os dados necessários à audiência e estar 

desacompanhado da petição inicial (art. 695, § 1º, do NCPC), bem assim a 

ressalva que a ausência injustificada do autor ou do requerido é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, nos termos do artigo 334, §8º, do referido diploma legal. De 

outro viés, caso não haja acordo entre as partes na audiência, passa-se a 

incidir as normas do procedimento comum, podendo a parte requerida 

apresentar contestação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, contados a 

partir da realização da audiência ou do protocolo do pedido de 

cancelamento do ato, eventualmente apresentado pela requerida no lapso 

legal, caso a parte autora tenha manifestado o desinteresse em sua 

realização, além das advertências do artigo 344 do Novo Código de 

Processo Civil. Por ocasião da citação, o requerido também deverá ser 

intimado, quanto aos alimentos provisórios fixados e que estes são 

devidos desde a citação (art. 13, §2º, da lei nº 5.478/1968). Expeça-se o 

necessário. Ciência ao Ministério Público. Às providências." Cuiabá/MT, 31 

de julho de 2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro 

Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1005606-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. G. D. Q. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NANDA LUZ SOARES QUADROS OAB - MT19494/O (ADVOGADO)

LUCILENE DA SILVA FERREIRA OAB - MT21141/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. V. 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 1005606-56.2018.8.11.0041 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 12620409 - "VISTOS, 

ETC. Inicialmente, verifico que a autora pleiteia a concessão dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita, todavia, não acostou ao feito 

a declaração correlata, a ser firmada pela própria requerente, de maneira 

que faculto seja acostado ao feito, no prazo de 15 dias, o alusivo 

documento, sob as penas da lei. De outro norte, tendo em vista que 

apesar da ausência da declaração mencionada, evola-se dos autos que, a 

princípio, a autora trata-se de pessoa que faria jus as benesses da 

assistência pretendida, passo à análise da r. peça de ingresso, 

presumindo a boa-fé da parte requerente, com a ressalva de que não 

sobrevindo ao processo o documento mencionado no prazo legal, será 

indeferido o pedido de assistência judiciária gratuita e, eventualmente 

determinado o cancelamento da distribuição. Outrossim, importante 

esclarecer que, de acordo com a exegese legal, 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, de 

maneira que, ex vi legis, o presente deverá processar em segredo de 

justiça. Prosseguindo, trata-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO c/c 

PARTILHA DE BENS pelo procedimento do artigo 693 do Novo Código de 

Processo Civil, razão pela qual com fulcro no artigo 695 do NCPC, designo 

audiência de tentativa de conciliação para o dia 18 de outubro de 2018, às 

14h20min. Cite-se o requerido e intimem-se as partes com antecedência 

mínima de 15 (quinze) dias, para que compareçam à audiência de 

conci l iação supra designada,  acompanhadas de seus 

advogados/defensores públicos (art. 695, §§ 2º e 4º, ambos do NCPC). 

Outrossim, ressalto que o mandado de citação deverá conter apenas os 

dados necessários à audiência e estar desacompanhado da petição inicial 

(art. 695, § 1º, do NCPC), bem assim a ressalva que a ausência 

injustificada da parte autora ou da requerida na audiência é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionado com multa de até 

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

nos termos do artigo 334, §8º, do referido diploma legal. De outro viés, 

caso não haja acordo entre as partes na audiência, passa-se a incidir as 

normas do procedimento comum, podendo a parte requerida apresentar 

contestação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, contados a partir da 

realização da audiência ou do protocolo do pedido de cancelamento do 

ato, eventualmente apresentado pela requerida no lapso legal, caso o 

autor tenha manifestado o desinteresse em sua realização, além das 

advertências do artigo 344 do Novo Código de Processo Civil. Ciência ao 

Ministério Público. Expeça-se o necessário. Às providências." Cuiabá/MT, 

31 de julho de 2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés 

Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1026470-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. G. P. F. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS RODRIGUES DE LIMA OAB - MT23028/O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

E. F. D. S. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON OAB - MT0008932A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1026470-52.2017.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da(s) parte(s) AUTORA/REQUERIDA, através 

de seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

14463147 - "(...) Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido formulado na presente Ação de Alimentos c/c Pedido de Alimentos 

Provisórios ajuizada por ENZO GIMENEZ PEREIRA FORTES, menor 

impúbere, representado por sua genitora KETY BARBARA GIMENEZ DA 

SILVA em desfavor de EDUARDO FORTES DE SOUZA, para condenar o 

Requerido ao pagamento de valor equivalente a 40% do salário mínimo 

vigente, correspondente à R$381,60 (trezentos e oitenta e um reais e 

sessenta centavos), a título de alimentos definitivos em favor do infante, o 

qual é devido desde a citação, bem como 50% (cinquenta por cento) das 

despesas extraordinárias do filho, devendo o valor ser colocado a 

disposição da genitora do menor todo o dia 10 (dez) de cada mês, 

mediante depósito na conta de titularidade da representante do 

requerente. Deixo de efetuar a condenação nas custas e despesas 

processuais, bem assim aos honorários advocatícios, eis que ambas as 

partes fazem jus a justiça gratuita. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe." Cuiabá/MT, 31 

de julho de 2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro 

Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1022982-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. G. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON GOMES DOS SANTOS OAB - MT10366/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

S. O. N. G. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAITE CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO OAB - MT0017461A (ADVOGADO)

LUIS CARLOS CORREA DE MELLO OAB - MT8690/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1022982-89.2017.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da(s) parte(s) AUTORA/REQUERIDA, através 

de seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

13375314 - "(...) ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 1.022, II, do 

NCPC, RECEBO E JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os presentes 

Embargos de Declaração e, em decorrência retifico a sentença outrora 

lançada, sanando a omissão apontada nos embargos, mantendo 

incólumes seus demais termos, passando doravante ter a seguinte 

redação: "(...) Tendo em vista a desistência do prazo recursal, expeça-se, 

de imediato, mandado de averbação ao Serviço Notarial e Registral Civil, 

bem assim, o necessário Formal de Partilha, ficando o Serviço Registral 

competente, autorizado a exigir, se necessário, os comprovantes de 

recolhimento de eventual imposto devido. Desnecessária a inscrição no 

livro “E” do Cartório Local, nos termos do provimento nº 43/2012, da CGJ. 

Após, promovam-se as anotações e baixas necessárias e arquivem-se os 

autos. Publique-se, intime-se e cumpra-se." Cuiabá/MT, 31 de julho de 

2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1015783-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. F. D. A. (AUTOR)

R. B. F. (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

A. R. M. D. J. A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LILIAN FARIA DA SILVA TAQUES OAB - MT22705/O-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1015783-16.2017.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da(s) parte(s) AUTORA/REQUERIDA, através 

de seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da sentença de ID 

14445561 - "(...) Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos inicialmente formulados, para condenar o requerido ao pagamento 

ao filho Roger Falcão de Almeida, do valor equivalente a 26,25% (vinte e 

seis vírgula vinte e cinco pontos percentuais) do salário mínimo vigente, à 

título de pensão alimentícia, bem assim condenando-o, ainda, ao 

pagamento de 50% (cinquenta pontos percentuais) das depesas 

extraordinárias relativas ao plano de saúde e medicamentos, quanto a 

este último, deverá sempre que possível ser dado preferência à rede 

pública, colocando à disposição da genitora do menor todo dia 10 (dez) de 

cada mês, mediante depósito em conta bancária de sua titularidade, a 

saber conta corrente n.º19958-3 – agência 2363-9, Banco do Brasil, 

Regiany Bezerra Falcão. De outro viés, o direito de visitas do pai ao filho 

deverá ser realizado tal como avençado pelas partes, em finais de 

semana alternados, com início às 19h00min das sextas-feiras e término às 

20h00min dos domingos, devendo o genitor buscar e entregar o menor no 

lar materno, sendo que, durante as férias escolares da criança, o tempo 

de convivência deste deverá ser dividido entre os genitores. Por 

conseguinte, nos temros do art. 487, inciso I do Novo Código de Processo 

Civil, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução do mérito. Finalmente, 

condeno as partes ao pagamento de forma pro rata, das despesas 

relativas as custas judiciais despendidas no presente processo, 

suspensa a exigibilidade, todavia, em decorrência da gratuidade 

concedida, respectivamente no ID. 7308267 e 10755900. Ciência ao 

Ministério Público. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em 

julgado, certifique e arquive-se com as baixas e anotações de estilo." 

Cuiabá/MT, 31 de julho de 2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique 

Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001719-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. F. D. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. H. D. S. F. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1001719-64.2018.8.11.0041 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 13922557 - "VISTOS, 

ETC. Inicialmente, custas recolhidas ID. 13613356. Por conseguinte, 

verifico que a autora não informou na inicial o endereço do requerido, 

noticiando que o mesmo encontra-se recolhido na unidade prisional desta 

Capital, bem como vindicou a este juízo realize buscas nos sistemas 

prisionais para localizá-lo. Em decorrência, em consulta ao site do TJMT, 

verifico que os processos em que o requerido figura como parte, há 

informação de que o mesmo encontra-se em liberdade, conforme anexo. 

Desta feita, faculto a parte autora, o prazo de 15 (quinze) dias, para 

informar o endereço do requerido, conforme a disposição do art. 319, 

inciso II, do NCPC, sob pena de indeferimento da inicial. Após, com o 

decurso do aludido prazo, conclusos para deliberação. Às providências." 

Cuiabá/MT, 31 de julho de 2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique 

Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1024866-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. E. D. O. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS OAB - MT0022053A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIVALDO DIAS DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO RODRIGUES DA SILVA NETO OAB - MT16455/O (ADVOGADO)

MARTA XAVIER DA SILVA OAB - MT12162/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

SIMONE CRISTIANE ESCAME (REPRESENTADO)

 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103071/8/2018 Página 384 de 688



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 

14472250, impulsiono os autos para intimar a parte autora/exeqüente a fim 

de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 31 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.: 1310944 Nr: 11110-60.2018.811.0041

 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: LDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MESS, DAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - 

OAB:26319

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 11110-60.2018 (Cód. 1310944)

VISTOS, ETC.

Trata-se de Ação Revisional de Alimentos com Pedido Liminar de Tutela 

Provisória de Urgência ajuizada por Leonel da Silva em face de Maria 

Eduarda Shenk Silva representada por sua genitora Débora Alves Dias, 

todos qualificados nos autos.

Inicialmente, verifico que o presente feito foi distribuído para esta serventia 

cível, todavia, em virtude da Portaria n.º 554/2016 - PRES, a distribuição de 

novas ações, a partir de 07/11/2016, deverá ocorrer apenas pelo sistema 

PJE.

 Ademais, vislumbro, ainda, que a ação proposta não apresenta qualquer 

dos requisitos previstos no art.286 do NCPC, desse modo, determino o 

cancelamento da distribuição e, na sequência, que sejam adotadas as 

providências indispensáveis a redistribuição do feito por sorteio a uma das 

Varas Especializadas de Família e Sucessões desta Comarca, em 

conformidade com a referida Portaria.

Promovam-se as anotações e baixas necessárias e remetam-se os autos 

ao Cartório Distribuidor para a adoção das medidas previstas no art. 3.º, 

§1.º e §2º, da referida portaria.

 Sem custas e honorários.

Às providências.

Cuiabá/MT, 30 de julho de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 1147748 Nr: 30726-89.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JWDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPDM, TPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO BARINI NETO - 

OAB:20133/MT, KEIT DIOGO GOMES - OAB:14028/MT, NPJ-UFMT - 

OAB:6274, PAULO COSME DE FREITAS - OAB:3739, SILVANO 

MACEDO GALVÃO - OAB:3739

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 30726-89.2016 (Cód. 1147748)

VISTOS, ETC.

Inicialmente, verifico que o requerente ratificou os endereços dos 

envolvidos, conforme petição de fls. 56/57, de maneira que os autos 

deverão prosseguir em seus ulteriores termos.

Todavia, necessário salientar que o laboratório anteriormente designado 

para proceder com o exame de DNA, São Thomé, encerrou suas 

atividades, conforme informação extra-autos.

De outro viés, verifico que as partes são beneficiárias da assistência 

judiciária gratuita, todavia, o Tribunal de Justiça deste Estado não possui 

convênio que possibilite a realização do exame pericial a expensas do 

Poder Público, situação que, até que eventualmente seja regularizada, 

acarretará óbice intransponível para que a resolução da questão 

controvertida nestes autos.

Em decorrência, com o fito de buscar uma solução consensual para a 

situação retratada, determino a intimação das partes para que informem se 

possuem interesse na realização da perícia às suas próprias expensas, 

solução que, por ora, se afigura mais célere para o desfecho da demanda, 

podendo, inclusive, ocorrer da seguinte forma: o valor seria arcado pelo 

requerente e, sobrevindo laudo negativo de paternidade, a requerida, 

através de sua representante, deverá proceder com o reembolso do valor 

ao autor.

Com a resposta, para qual assinalo o prazo de 15 dias, volvam-me 

conclusos para a nomeação do laboratório.

Ciência ao Ministério Público e a Defensoria.

Às providências.

Cuiabá/MT, 23 de julho de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 917934 Nr: 42019-27.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BVDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISLAINE FIGUEIRA DESTO / 

Defensoria Pública MT - OAB:DEF. PUBLICA

 Processo n.º 42019-27.2017 (Cód. 917934)

VISTOS, ETC.

Considerando que a pretensão de fl.93 é completamente alheia aos termos 

da lide, cuja sentença, inclusive, já transitou em julgado, indefiro o pleito.

No mais, expeça-se o necessário para o arquivamento dos autos.

Às providências.

Cuiabá/MT, 24 de julho de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 1146419 Nr: 30198-55.2016.811.0041

 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: JDDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDABS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 30198-55.2016 (Cód. 1146419)

VISTOS, ETC.

 Ante o teor da certidão do Oficial de Justiça, bem assim com o fito de 

imprimir celeridade no andamento do presente, nomeio como curadora 

especial da demandada a Defensora Pública que atua no Núcleo de 

Atendimento da Parte Adversa nas Ações de Família, a qual deverá ser 

intimada, para fins de ciência da nomeação, bem como para apresentar 

contestação no prazo legal.

 Expeça-se o necessário.

 Às providências.

 Cuiabá/MT, 24 de julho de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 1050642 Nr: 46730-41.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IKADJ, JAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ DE ALENCAR SILVA - 
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OAB:7359, THIAGO ALENCAR SILVA ABRÃO DE OLIVEIRA - 

OAB:10.113-E/MT

 Processo n° 46730-41.2015 (Cód. 1050642)

VISTOS, ETC.

Inicialmente, considerando que o executado informou o seu atual 

empregador, expeça-se ofício para que a empresa proceda com o 

desconto da pensão alimentícia em folha de pagamento, em favor da 

infante, na data do recebimento do vencimento do executado e depositado 

na conta de titularidade da genitora desta.

De outro viés, considerando a escusa apresentada pelo executado, no 

sentido de não possui condições de arcar com o valor dos alimentos, 

deverá este promover a ação cabível, na medida em que o quantum não 

poderá ser revisto através desta demanda.

Por fim, considerando a nova proposta apresentada pelo executado às 

folhas retro, intime-se a exequente para se manifestar a respeito.

 Ciência ao Ministério Público.

Às providências.

Cuiabá/MT, 25 de julho de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 253968 Nr: 18938-30.2006.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALILA ALVES RODRIGUES, EDUARDO JOSE 

RODRIGUES, REGINALDO JOSÉ RODRIGUES, Mary Vilma Pereira 

Rodrigues, MIRIAM THERESA ALVES RODRIGUES, EDNA ALVES 

RODRIGUES, RICHARD JAUNE, CENTRAIS ELETRICAS 

MATOGROSSENSSE S/A - GRUPO ENERGISA, ROSELY ALVES 

RODRIGUES JAUNE, VITORINO PEREIRA DA COSTA, SÃO BENEDITO 

COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, HOSPITAL AMECOR LTDA, ESPÓLIO DE 

ERNANI VIEIRA DE SOUZA, VANIA APARECIDA VIERA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE EDMUNDO JOSÉ RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMAR BUSNELLO - 

OAB:12.213/MT, ANDRE CARVALHO BADINI DOS SANTOS - 

OAB:15393/MT, CLODOALDO ANTONIO BAIA HERANI - 

OAB:13.288/MT, DOLOR RIBEIRO BOTELHO NETO - OAB:10.339/MT, 

JARBAS LEITE FERNANDES - OAB:2544-A/MT, JOSÉ ARLINDO DO 

CARMO - OAB:OAB/MT 3.722, JULIO CESAR RIBEIRO - OAB:5.127/MT, 

LUCIANA REZEGUE DO CARMO - OAB:9.609/MT, OZANA BAPTISTA 

GUSMÃO - OAB:4.062/MT, STELA CUNHA VELTER - OAB:4984/MT, 

TAIANA VIEIRA DE SOUZA DORILEO - OAB:14217/MT, VITORINO 

PEREIRA DA COSTA - OAB:4671/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: STELA CUNHA VELTER - 

OAB:4984/MT, VITORINO PEREIRA DA COSTA - OAB:4671/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, com 

fundamento no art. 431 e seguintes da C.N.G.C. e art. 234 do CPC, 

impulsiono os autos para intimar o(a) advogado(a) LUCAS DE VECCHI 

SEVIERO a devolver os autos imediatamente os autos em epígrafe, haja 

vista que eles foram retirados apenas para carga para cópia.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 1160375 Nr: 36088-72.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISLAINE FIGUEIRA DESTO / 

Defensoria Pública MT - OAB:DEF. PUBLICA

 Processo n° 36088-72.2016 (Cód. 1160375)

VISTOS, ETC.

Considerando que a parte autora assinalou a possibilidade de conciliação, 

vindicando, inclusive, pela designação de audiência para tal desiderato, 

acolho a pretensão e, por conseguinte, designo nova audiência de 

tentativa de conciliação para o dia 11 de setembro de 2018, às 13h40min.

 Intimem-se as partes.

Ciência ao Ministério Público.

Às providências.

Cuiabá/MT, 30 de julho de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 1061764 Nr: 51763-12.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDLO, FLDO, ANA PAULA DE LIMA, PALO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 51763-12.2015 (Cód. 1061764)

VISTOS, ETC.

Trata-se de execução de alimentos pelo procedimento de prisão do 

devedor (art. 528 do CPC) na qual foi homologado o acordo de 

parcelamento do débito realizado entre as partes, resguardado o direito da 

exequente, no caso de inadimplemento, desarquivar e prosseguir com a 

execução nestes mesmos autos (fls. 88).

Às fls. 92, a exequente informa que o executado não está cumprindo o 

acordo e, apresentou planilha atualizada do débito, requerendo a 

decretação de sua prisão.

Assim, intime-se o executado, por meio de seu advogado ou, na falta, 

pessoalmente para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do 

débito constante na planilha ou comprovar tê-lo feito, sob pena de lhe ser 

novamente decretada a sua prisão civil.

Ciência ao Ministério Público.

Às providências.

Cuiabá/MT, 26 de julho de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 998239 Nr: 22708-16.2015.811.0041

 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: SCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARPA, ACP, ABP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 22708-16.2015 (Cód. 998239)

VISTOS, ETC.

Analisando os autos, vislumbro que o feito fora saneado à fl. 109, sendo 

determinada a intimação das partes, tendo a autora vindicado pela 

produção de prova testemunhal, além de acostar aos autos novos 

documentos, fls. 113/117.

Desta feita, por entender necessária a dilação probatória, DEFIRO a 

produção das seguintes provas: 1) Documental já constante nos autos e 

novos documentos desde que observada às restrições insertas no artigo 

437 do Código de Processo Civil/2015 e 2) Testemunhal com a finalidade 

esclarecer a questão controversa.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 19 de setembro de 

2018, às 15h00min, ocasião em que serão ouvidas as testemunhas 

indicadas pela autora à fl. 113-v, bem assim as que os requeridos 

eventualmente arrolarem no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do 

artigo 357, §§4º e 6º, do NCPC, no máximo de 03 (três) para cada parte.

Frise-se, por oportuno, que as testemunhas indicadas pela Defensoria 

Pública, nos termos do artigo 455, §4º, IV, do CPC/2015, serão intimadas 

judicialmente, todavia, no tocante a parte adversa, deverão intimaras 

testemunhas que tiverem arrolado, observando-se esta decisão e o 

disposto no artigo 455 da lei processual e s.s., sendo certo que a inércia 

na realização da intimação importará desistência na inquirição da 

testemunha arrolada.

Intimem-se.

 Às providências.

Cuiabá/MT, 24 de julho de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão
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 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 1224399 Nr: 12957-34.2017.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PCFA, PCFADG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DADGJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZORAIDE OLIVEIRA SOARES - 

OAB:2443

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 Processo n.° 12957-34.2017 (Cód. 1224399)

VISTOS, ETC.

Defiro a intimação pessoal da exequente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se objetivamente acerca da petição de fls. 36/38.

Expeça-se o necessário.

Ciência ao Ministério Público.

Às providências.

Cuiabá/MT, 30 de julho de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 1089019 Nr: 5714-73.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LFJDNS, CJDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 5714-73.2016 (Cód. 1089019)

 VISTOS, ETC.

Ante o teor da certidão de fl. 62, intime-se a parte exequente para que 

seja acostado ao feito o endereço atualizado do executado, no prazo de 

15 (quinze) dias.

Às providências.

Cuiabá/MT, 26 de julho de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 927367 Nr: 47868-77.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TCDAS, GPDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:11.665/MT

 Processo nº. 7868-77.2014 (Cód. 927367)

 VISTOS, ETC.

Ante o teor da certidão de fl. 97, intime-se a parte exequente para que 

seja acostado ao feito o endereço atualizado do executado, no prazo de 

15 (quinze) dias.

Às providências.

Cuiabá/MT, 26 de julho de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 1181675 Nr: 44328-50.2016.811.0041

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMBC, MBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MKDDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONIZE ANTONIO BARBOSA - 

OAB:13764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, procedo com a desconsideração inversa da 

personalidade jurídica e, por conseguinte, determino o redirecionamento da 

execução em relação à empresa MK MOTOS – PEÇAS E ACESSÓRIOS 

LTDA – ME (CNPJ 11.831.945/0001-71), a qual responderá com o seu 

patrimônio social pelo débito contraído pelo sócio Márcio Kleide Dores da 

Cunha, a fim de coibir o abuso de direito e satisfazer o crédito 

exequendo.Com o trânsito em julgado da presente, inclua-se no polo 

passivo da execução a empresa mencionada, a qual deverá ser citada 

para o pagamento do débito e providencie-se o traslado para a alusiva 

demanda de cópia da presente decisão.Após, expeça-se o necessário 

para o arquivamento dos autos.Às providências.Cuiabá/MT, 25 de julho de 

2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 340369 Nr: 10620-87.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FDDLP, RPL, RPL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADJAIR PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:22.356/MT, OILSON AMORIM DOS REIS - 

OAB:7.035/MT

 Processo n.° 10620-87.2008 (Cód. 340369)

VISTOS, ETC.

Intime-se o executado para que comprove nos autos o integral 

cumprimento do acordo homologado, no prazo de 15 dias.

Assinalo que decorrido in albis o prazo sem que sobrevenha a 

demonstração nos autos, passará a incidir as astreintes fixadas na 

decisão de fl. 115-v, devendo me volver conclusos para as demais 

providências autorizadas no artigo 536 do CPC/2015.

Às providências.

Cuiabá/MT, 25 de julho de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1011954-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REIZER LESSER FISCHER CAMARA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUNEF MARIA FISHER CAMARA DO NASCIMENTO (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. 1011954-90.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Trata-se de Ação 

de Substituição do Exercício da Curatela relativa à incapaz Junef Maria 

Fisher Câmara do Nascimento, a qual foi distribuída para esta serventia 

cível. Todavia, vislumbro que a Ação de Interdição, na qual a Srª. Junef 

Maria foi declarada incapaz, tramita atualmente perante a 2ª Vara 

Especializada de Família e Sucessões desta Capital, sob nº 

1085-23.1997.811.0041 (código 76338). Conforme entendimento dos 

tribunais pátrios, a ação de substituição de curador deve ser proposta no 

mesmo juízo em que foi declarada a interdição. Vejamos: CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA. AÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DA CURADOR. Uma vez 

declarada a interdição, e nomeado curador, a substituição deve ser 

examinada pelo mesmo juízo, ainda que transitada em julgado a sentença e 

arquivado o processo. CONFLITO DE COMPETÊNCIA IMPROCEDENTE. 

UNÂNIME. (Conflito de Competência Nº 70070798210, Oitava Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ivan Leomar Bruxel, Julgado em 

10/11/2016) Além disso, nos termos do art. 756, §1º, do CPC, eventual 

pedido de levantamento da curatela deverá ser apensado aos autos da 

Interdição. Assim, depreende-se que qualquer pedido para modificação da 

curatela, deverá também tramitar junto ao processo que decretou a 

interdição. Ademais, distribuída nesta vara a Ação de Substituição de 

Curatela n.º1013188-10.2018, esta magistrada declinou a competência 
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para a 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões, diante de sua 

dependência com aqueles autos, de maneira que o presente feito deverá 

seguir o mesmo destino. Desta forma, nos termos do art. 64, §1°, do CPC, 

DECLINO A COMPETÊNCIA deste Juízo (3 Vara Especializada de Família e 

Sucessões de Cuiabá/MT), para processar e julgar a presente ação, para 

a 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá/MT. 

Providencie o Sr. Gestor o necessário à implementação da presente 

decisão. Intimem-se. Às providências. Cuiabá/MT, 31 de julho de 2018. 

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1011168-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MOACILENE CRISTINA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

JOSELENE KASSIA DANTAS (REQUERENTE)

LUIZ ANTONIO DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSALINA DA CONCEICAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1011168-46.2018 VISTOS, ETC. 

Cuida-se de ALVARÁ JUDICIAL apresentado por MOACILENE CRISTINA 

DA CONCEIÇÃO, LUIZ ANTÔNIO DA CONCEIÇÃO e JOSILENE KASSIA 

DANTAS, qualificados nos autos, visando o recebimento do crédito 

atinente FGTS e PIS, eventuais resíduos bancários existentes no Banco 

Itaú e na Caixa Econômica Federal, não recebidas em vida pela de cujus 

Rosalina da Conceição, genitora dos autores. Ao final, postulam a 

remessa de ofício às instituições bancárias mencionadas, com o 

desiderato de obter o saldo nelas existentes em favor da extinta, bem 

assim a expedição do alvará de levantamento, além da concessão dos 

benefícios da justiça gratuita. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. 

É o Relatório. Decido. Inicialmente, necessário salientar que a Lei n.º 

6.858/80, a qual dispõe sobre o pagamento, aos dependentes ou 

sucessores, de valores não recebidos em vida pelos respectivos titulares, 

pontua em seu artigo 1° que: Art. 1º - Os valores devidos pelos 

empregadores aos empregados e os montantes das contas individuais do 

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação 

PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão 

pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados perante a 

Previdência Social ou na forma da legislação específica dos servidores 

civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na lei civil, 

indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou 

arrolamento. Depreende-se da normativa supra transcrita que, para o 

recebimento de valores devidos a extinta e não pagos em vida, há a 

exigência de comprovação da condição de dependentes habilitados 

perante a previdência social. Nesta toada, determino a expedição de ofício 

ao INSS, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe a este juízo quem 

são os dependentes habilitados da de cujus Rosalina da Conceição. Com a 

resposta do INSS nos autos, intimem-se os requerentes para 

manifestarem-se no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender 

de direito. Proceda-se com a pesquisa pelo Sistema BacenJud, para a 

verificação da existência de valores em nome da falecida e, obtendo saldo 

positivo, deverá ser realizada sua transferência para a Conta Única do 

Poder Judiciário, cabendo ao Sr. Gestor expedir o necessário para 

vincular à uma subconta relacionada a este processo. Sem prejuízo, 

expeça-se ofício à Caixa Econômica Federal, requisitando informações, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sobre eventuais créditos depositados em favor 

da de cujus, a título de FGTS e PIS. Consigne, no alusivo ofício que, sendo 

constatada a existência de saldo positivo, deverá ser efetuado o depósito 

na Conta Única do Poder Judiciário, e, da mesma forma alhures 

mencionada, o Sr. Gestor deverá proceder com a vinculação dos valores. 

Em tempo, verifico que os requerentes pretendem a concessão dos 

benefícios da justiça gratuita, sob o fundamento de que não possuem 

condições de arcar com as custas do processo, sem prejuízo do seu 

próprio sustento. Desta feita, estando os postulantes assistidos pela 

Defensoria Pública, entendo que, a princípio, preenchem os requisitos 

legais para a concessão do benefício pretendido, razão pela qual o defiro. 

Intimem-se. Às providências. Cuiabá/MT, 31 de julho de 2018. Elza Yara 

Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1005434-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI ALVES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES SOUZA VELHO OAB - MT0016702A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOLANGE ALVES PETRONILIO (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 1005434-17.2018 VISTOS, ETC. Trata-se de AÇÃO DE 

INTERDIÇÃO COM PEDIDO DE CURATELA C/C PEDIDO DE CURATELA 

PROVISÓRIA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA proposta por SUELI ALVES 

DE SOUSA contra SOLANGE ALVES PETRONILIO, ambas qualificadas nos 

autos. Por meio da petição de ID. 12447318 foi noticiado o óbito da 

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. 

12447360. 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. 

12149944. 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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1022043-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSAFA RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE CARDINALI AERE OAB - MT24387/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: ISTO POSTO, e com 

espeque no artigo 5º, da Lei 1.060/50, indefiro os benefícios da 

assistência judiciaria gratuita, determinando que seja intimado o requerente 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder ao recolhimento das custas 

processuais devidas sob pena extinção de tal relação processual, sem 

resolução do mérito. Expeça-se o necessário. 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.
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Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1006907-09.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PEDROSO DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HOSANA ANTUNES DE ALMEIDA OAB - MT8580/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS 

SERVIDORES DE CUIABÁ (IMPETRADO)

Outros Interessados:

Cuiaba Prefeitura Municipal OAB - (REPRESENTANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: Diante do exposto, 

CONCEDO A SEGURANÇA, ratificando a liminar outrora deferida, via de 

consequência JULGO EXTINTO o presente mandamus, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

confirmando a liminar anteriormente deferida. Processo sem custas e 

honorários, ex vi das Súmulas 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do 

Superior Tribunal de Justiça, bem como do art. 10, XXII, da Constituição do 

Estado de Mato Grosso. A presente sentença, de acordo com o disposto 

no art. 14, §1º da Lei acima mencionada, está sujeita ao duplo grau de 

jurisdição. Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça, consignado as nossas homenagens. P.I.C. 

OBSERVAÇÃO: O 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: 1000151-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS NOLASCO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELI SILVEIRA OAB - MT3634/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Ruy Castrillon da Fonseca (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-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1006747-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIMACY ROSA DE ALMEIDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSIKA CHRISTYE SAN MARTIN MACIEL OAB - MT21562/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Diretor Presidente da EMPAER/MT - EMPRESA MATO-GROSSENSE DE 

PESQUISA, ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL S/A (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 Boa Esperança, 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, entendendo que não foram satisfeitos os requisitos 

autorizadores da antecipação, INDEFIRO o pedido liminar. 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). 

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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 0504564-34.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IZETE RODRIGUES DE SOUZA (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 ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: Posto isso, e pelo mais 

que nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

elencado na presente ação, e em consequência resolvo o mérito com 

fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, para 

CONDENAR o requerido ao pagamento de eventual percentual devido a 

título de URV, devendo tal valor ser apurado em liquidação de sentença, 

observando-se o índice de até 11,98%, nos moldes previstos na Lei 

8.880/94, sobre a monta encontrada deverá ser descontada a 

contribuição previdenciária e imposto de renda, observando-se ainda a 

prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à 

propositura deste feito. Ademais, a incidência da perda apurada recairá 

sobre todas as verbas percebidas pela parte autora no período, a 

qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina 

e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei. 

Quanto à correção monetária, aplicar-se-á o IPCA-E (Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial) [3], desde esta data, e os juros 

moratórios serão devidos a partir da citação, de acordo com os índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 

redação dada pela Lei nº 11.960/09. Sem custas. Condeno o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios, deixando, contudo, de fixar neste 

momento o percentual da condenação, nos termos do §4º, II do art. 85 do 

CPC. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, 

para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC. P.I.C. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 0504694-24.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANA HELENA ALVES ARRUDA ASSIS E 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: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: Posto isso, e pelo mais 

que nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

elencado na presente ação, e em consequência resolvo o mérito com 

fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, para 

CONDENAR o requerido ao pagamento de eventual percentual devido a 

título de URV, devendo tal valor ser apurado em liquidação de sentença, 

observando-se o índice de até 11,98%, nos moldes previstos na Lei 

8.880/94, sobre a monta encontrada deverá ser descontada a 

contribuição previdenciária e imposto de renda, observando-se ainda a 

prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à 

propositura deste feito. Ademais, a incidência da perda apurada recairá 

sobre todas as verbas percebidas pela parte autora no período, a 

qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina 

e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei. 

Quanto à correção monetária, aplicar-se-á o IPCA-E (Índice Nacional de 
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Preços ao Consumidor Amplo Especial) [3], desde esta data, e os juros 

moratórios serão devidos a partir da citação, de acordo com os índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 

redação dada pela Lei nº 11.960/09. Sem custas. Condeno o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios, deixando, contudo, de fixar neste 

momento o percentual da condenação, nos termos do §4º, II do art. 85 do 

CPC. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, 

para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC. P.I.C. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004286-39.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO PAES RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUSSIVELT PAES DA CUNHA OAB - MT0012487S-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: Isto posto, ausentes as 

hipóteses legais que autorizariam provimento dos presentes embargos, 

rejeito-os, devendo permanecer o comando judicial embargado, tal como 

foi lançado. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005403-65.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: Posto isso, e pelo mais 

que nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

elencado na presente ação, e em consequência resolvo o mérito com 

fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, para 

CONDENAR o requerido ao pagamento de eventual percentual devido a 

título de URV, devendo tal valor ser apurado em liquidação de sentença, 

observando-se o índice de até 11,98%, nos moldes previstos na Lei 

8.880/94, sobre a monta encontrada deverá ser descontada a 

contribuição previdenciária e imposto de renda, observando-se ainda a 

prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à 

propositura deste feito. Ademais, a incidência da perda apurada recairá 

sobre todas as verbas percebidas pela parte autora no período, a 

qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina 

e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei. 

Quanto à correção monetária, aplicar-se-á o IPCA-E (Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial) [3], desde esta data, e os juros 

moratórios serão devidos a partir da citação, de acordo com os índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 

redação dada pela Lei nº 11.960/09. Sem custas. Condeno o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios, deixando, contudo, de fixar neste 

momento o percentual da condenação, nos termos do §4º, II do art. 85 do 

CPC. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, 

para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC. P.I.C. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005783-88.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA VAREIROS LOPES DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: Posto isso, e pelo mais 

que nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

elencado na presente ação, e em consequência resolvo o mérito com 

fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, para 

CONDENAR o requerido ao pagamento de eventual percentual devido a 

título de URV, devendo tal valor ser apurado em liquidação de sentença, 

observando-se o índice de até 11,98%, nos moldes previstos na Lei 

8.880/94, sobre a monta encontrada deverá ser descontada a 

contribuição previdenciária e imposto de renda, observando-se ainda a 

prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à 

propositura deste feito. Ademais, a incidência da perda apurada recairá 

sobre todas as verbas percebidas pela parte autora no período, a 

qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina 

e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei. 

Quanto à correção monetária, aplicar-se-á o IPCA-E (Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial) [3], desde esta data, e os juros 

moratórios serão devidos a partir da citação, de acordo com os índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 

redação dada pela Lei nº 11.960/09. Sem custas. Condeno o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios, deixando, contudo, de fixar neste 

momento o percentual da condenação, nos termos do §4º, II do art. 85 do 

CPC. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, 

para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC. P.I.C. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003543-29.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LENIR MARIA GOMES DE ALMEIDA FLORES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

STELA MARA KOZOW ALBUQUERQUE OAB - MT10626/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: Posto isso, e pelo mais 

que nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

elencado na presente ação, e em consequência resolvo o mérito com 

fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, para 

CONDENAR o requerido ao pagamento de eventual percentual devido a 

título de URV, devendo tal valor ser apurado em liquidação de sentença, 

observando-se o índice de até 11,98%, nos moldes previstos na Lei 

8.880/94, sobre a monta encontrada deverá ser descontada a 

contribuição previdenciária e imposto de renda, observando-se ainda a 

prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à 

propositura deste feito. Ademais, a incidência da perda apurada recairá 

sobre todas as verbas percebidas pela parte autora no período, a 

qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina 

e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei. 

Quanto à correção monetária, aplicar-se-á o IPCA-E (Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial) [3], desde esta data, e os juros 

moratórios serão devidos a partir da citação, de acordo com os índices 
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oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 

redação dada pela Lei nº 11.960/09. Sem custas. Condeno o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios, deixando, contudo, de fixar neste 

momento o percentual da condenação, nos termos do §4º, II do art. 85 do 

CPC. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, 

para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC. P.I.C. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005764-82.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISIDORIA RUFINA BORGES DA SILVA (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 ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: Posto isso, e pelo mais 

que nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

elencado na presente ação, e em consequência resolvo o mérito com 

fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, para 

CONDENAR o requerido ao pagamento de eventual percentual devido a 

título de URV, devendo tal valor ser apurado em liquidação de sentença, 

observando-se o índice de até 11,98%, nos moldes previstos na Lei 

8.880/94, sobre a monta encontrada deverá ser descontada a 

contribuição previdenciária e imposto de renda, observando-se ainda a 

prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à 

propositura deste feito. Ademais, a incidência da perda apurada recairá 

sobre todas as verbas percebidas pela parte autora no período, a 

qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina 

e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei. 

Quanto à correção monetária, aplicar-se-á o IPCA-E (Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial) [3], desde esta data, e os juros 

moratórios serão devidos a partir da citação, de acordo com os índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 

redação dada pela Lei nº 11.960/09. Sem custas. Condeno o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios, deixando, contudo, de fixar neste 

momento o percentual da condenação, nos termos do §4º, II do art. 85 do 

CPC. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, 

para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC. P.I.C. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000974-55.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA DA SILVA OLIVEIRA (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 ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: Posto isso, e pelo mais 

que nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

elencado na presente ação, e em consequência resolvo o mérito com 

fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, para 

CONDENAR o requerido ao pagamento de eventual percentual devido a 

título de URV, devendo tal valor ser apurado em liquidação de sentença, 

observando-se o índice de até 11,98%, nos moldes previstos na Lei 

8.880/94, sobre a monta encontrada deverá ser descontada a 

contribuição previdenciária e imposto de renda, observando-se ainda a 

prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à 

propositura deste feito. Ademais, a incidência da perda apurada recairá 

sobre todas as verbas percebidas pela parte autora no período, a 

qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina 

e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei. 

Quanto à correção monetária, aplicar-se-á o IPCA-E (Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial) [3], desde esta data, e os juros 

moratórios serão devidos a partir da citação, de acordo com os índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 

redação dada pela Lei nº 11.960/09. Sem custas. Condeno o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios, deixando, contudo, de fixar neste 

momento o percentual da condenação, nos termos do §4º, II do art. 85 do 

CPC. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, 

para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC. P.I.C. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1020184-92.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LANDES TENER FERREIRA DA SILVA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Gerencia de Fiscalização de Transito em Posto Fiscal - GFPF/SUCIT 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0020-07 

(REPRESENTANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: 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 n. 1127607-2. 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, consignado as nossas homenagens. 

Sem custas e honorários. P.I.C. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1023249-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ARLINDO DO CARMO OAB - MT3722/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1023249-27.2018.8.11.0041. AUTOR: SAL LOCADORA DE VEICULOS 

LTDA - EPP RÉU: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 

Dispõe o art. 334 do CPC, determina que, se a petição inicial preencher os 

requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, 

o Juiz designará audiência de conciliação ou de mediação. No entanto, a 

Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, por meio do Ofício Circular 

n. 003/GPG/PGE/2016, requereu a dispensa da audiência de conciliação 

nos processos em que for Parte, devendo esta ser citada apenas para 

apresentar defesa. Assim, por ora, deixo de designar audiência de 

conciliação/mediação. CITE-SE o requerido, para, querendo, contestar no 

prazo legal (arts. 335, inciso III, e 183/CPC) com as advertências dos 
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artigos 319 a 321 e 344 do referido codex. Com a contestação, 

manifeste-se a parte autora em 15 (quinze) dias. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 31 de julho de 2018. JORGE IAFELICE 

DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010863-33.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIL LEONOR DA SILVA (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)

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 sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: Posto isso, e pelo mais 

que nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

elencado na presente ação, e em consequência resolvo o mérito com 

fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, para 

CONDENAR o requerido ao pagamento de eventual percentual devido a 

título de URV, devendo tal valor ser apurado em liquidação de sentença, 

observando-se o índice de até 11,98%, nos moldes previstos na Lei 

8.880/94, sobre a monta encontrada deverá ser descontada a 

contribuição previdenciária e imposto de renda, observando-se ainda a 

prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à 

propositura deste feito. Ademais, a incidência da perda apurada recairá 

sobre todas as verbas percebidas pela parte autora no período, a 

qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina 

e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei. 

Quanto à correção monetária, aplicar-se-á o IPCA-E (Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial) [3], desde esta data, e os juros 

moratórios serão devidos a partir da citação, de acordo com os índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 

redação dada pela Lei nº 11.960/09. Sem custas. Condeno o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios, deixando, contudo, de fixar neste 

momento o percentual da condenação, nos termos do §4º, II do art. 85 do 

CPC. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, 

para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC. P.I.C. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008781-29.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO REVELES PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA OAB - MT20406/O 

(ADVOGADO)

MARTA FERREIRA DA SILVA OAB - MT19430/O (ADVOGADO)

ANTONIO DE SOUZA MORENO OAB - MT17326/O-O (ADVOGADO)

Doriane Jurema Psendziuk OAB - MT5262 (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 sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: Vistos etc. Conforme 

se depreende dos autos, a parte autora pugna pela extinção e o 

arquivamento do presente feito (id. 5041475). Destarte, HOMOLOGO, para 

que surtam seus jurídicos efeitos a desistência da ação formulada pela 

autor no id. 5041475, fazendo-o por sentença, nos termos do artigo 200, 

parágrafo único, do CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente 

feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do 

mesmo diploma legal. Sem Custas processuais. Certifique-se, desde logo, 

o trânsito em julgado dessa decisão, após, arquive-se, mediante as 

cautelas de estilo. P. I. C. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004571-32.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PEREIRA BORGES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA DA SILVA TOLEDO OAB - MT0011495A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: Posto isso, e pelo mais 

que nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

elencado na presente ação, e em consequência resolvo o mérito com 

fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, para 

CONDENAR o requerido ao pagamento de eventual percentual devido a 

título de URV, devendo tal valor ser apurado em liquidação de sentença, 

observando-se o índice de até 11,98%, nos moldes previstos na Lei 

8.880/94, sobre a monta encontrada deverá ser descontada a 

contribuição previdenciária e imposto de renda, observando-se ainda a 

prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à 

propositura deste feito. Ademais, a incidência da perda apurada recairá 

sobre todas as verbas percebidas pela parte autora no período, a 

qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina 

e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei. 

Quanto à correção monetária, aplicar-se-á o IPCA-E (Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial) [3], desde esta data, e os juros 

moratórios serão devidos a partir da citação, de acordo com os índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 

redação dada pela Lei nº 11.960/09. Sem custas. Condeno o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios, deixando, contudo, de fixar neste 

momento o percentual da condenação, nos termos do §4º, II do art. 85 do 

CPC. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, 

para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC. P.I.C. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000922-59.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DA CRUZ (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DA CRUZ OAB - MT622/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso 

(IMPETRADO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO CNPJ - 03.829.702/0001-70 

(REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: Diante do exposto, 

CONCEDO A SEGURANÇA e JULGO EXTINTO o presente mandamus, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, confirmando a liminar anteriormente deferida para que a 

Autoridade Impetrada proceda ao licenciamento dos veículos descritos na 

exordial, independentemente da quitação das multas neles lançadas. 

Processo sem custas e honorários, ex vi das Súmulas 512 do Supremo 

Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça, bem como do art. 

10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso. A presente sentença, 

de acordo com o disposto no art. 14, §1º da Lei acima mencionada, está 
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sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, havendo ou não recurso 

voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, consignado as 

nossas homenagens. P.I.C. OBSERVAÇÃO: O 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: 1022812-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTACAO DE MADEIRAS AQUARIUS LTDA - 

ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGLEYTON BARBOSA DA SILVA OAB - MT15580/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DE CADASTRO E DOMICÍLIO ELETRÔNICO DA 

SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMAÇÕES DE RECEITA PÚBLICA 

(IMPETRADO)

Ilmo. Sr. Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de 

Fazenda (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: Vistos etc. Intime-se a 

parte autora, para no prazo de 15 (quinze) dias, acostar ao feito a petição 

inicial e os documentos nela descritos. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1022875-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CASTOLDI DIESEL LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENI DONATTI OAB - SC19796 (ADVOGADO)

CLAUDIOMIRO FILIPPI CHIELA OAB - SC21196 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DA GERÊNCIA DE CONTA CORRENTE DA FAZENDA DO 

ESTADO DO MATO GROSSO (IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita, e para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento 

de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do 

Sr. Oficial de Justiça em diligência no Bairro Centro Político Administrativo, 

Cuiabá-MT. comprovando nos autos. Obs.: OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: Posto 

isso, CONCEDO A LIMINAR pleiteada, via de consequência, determino que 

a autoridade coatora proceda a análise/decisão dos processos 

administrativos nº 5375081/2017; 5375148/2017; 5375151/2017 e 

5375176/2017, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de responder por 

crime de desobediência. Notifique-se a autoridade coatora para, no prazo 

de 10 (dez) dias, prestar as informações que entender conveniente (art. 

7º, I, da Lei nº 12.016/2009), devendo ser cumprido, ainda, o disposto no 

art. 7º, II, da Lei nº 12.016/2009. Após, remetam-se os autos ao 

representante do Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias 

(art. 12, da Lei nº 12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, 

venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único). Intime-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1022639-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAYARA PEREIRA CARDOZO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABILIO CUSTODIO DE MELO OAB - MT0005945A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DETRAN DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita, e para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento 

de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do 

Sr. Oficial de Justiça em diligência no Bairro Centro Político Administrativo, 

Cuiabá-MT. comprovando nos autos. Obs.: OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: 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 FIAT/STRADA 

WORKING – ano 2014 modelo 2015, cor Branda chassi nº 

9BD578141F7889022 - placas QBM-2959 – RENAVAN nº 01021416549, 

de propriedade da Impetrante, sem a exigência de vinculação e pagamento 

da multa lançada no sistema do órgão de fiscalização, até ulterior 

julgamento de mérito deste writ. Ressalto que, esta decisão não restringe 

a não liberação do licenciamento caso haja outras pendências 

administrativas, tais como, IPVA, Licenciamento e DPVAT. Notifique-se a 

autoridade coatora enviando-lhe a segunda via da inicial, a fim de que, no 

prazo de 10 (dez) dias, preste as informações de praxe, e na 

oportunidade intime-a do teor desta decisão (art. 7º, I, Lei n. 12.016/09). 

Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado sobre a presente decisão 

enviando-lhe cópia da inicial, para que querendo ingresse no feito (art. 7°, 

II da Lei n. 12.016/2009). Após, remetam-se os autos ao representante do 

Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº. 

12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, venham conclusos 

para sentença (art. 12, parágrafo único). Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1003336-30.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL DAS CLINICAS DE MATO GROSSO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON NICOLA MAIOLINO OAB - MT0017147A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: Vistos etc. Sobre o pleito 

retro, manifeste-se a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias. Sem 

prejuízo da providencia supra, colha-se parecer ministerial. 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000408-09.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARY CRISTINA SHIRAISHI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON PELLIZZARI OAB - MT0013831A-N (ADVOGADO)

ANTONIO CARLOS REZENDE OAB - MT0012432A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Intimar a parte autora para, tendo em vista o trânsito em 

julgado da sentença, 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: 1033082-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MOVEIS ROMERA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS CIAPPINA DE CAMARGO OAB - PR75522 (ADVOGADO)

DIOGO LOPES VILELA BERBEL OAB - PR0041766A (ADVOGADO)

GUSTAVO REZENDE MITNE OAB - PR52997 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 
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parte autora para, no prazo legal, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 910003 Nr: 36862-73.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILDA ALVES DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON FERREIRA BENITES - 

OAB:2748/TO, HUGUENEY ALVES DOS REIS - OAB:8.324/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULYANA LANNES ANDRADE - 

OAB:PROC. DO MUNC

 Posto isso, e pelo mais que nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido elencado na presente ação, e em consequência 

resolvo o mérito com fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, para CONDENAR o requerido ao pagamento de eventual 

percentual devido a título de URV, devendo tal valor ser apurado em 

liquidação de sentença, observando-se o índice de até 11,98%, nos 

moldes previstos na Lei 8.880/94, sobre a monta encontrada deverá ser 

descontada a contribuição previdenciária e imposto de renda, 

observando-se ainda a prescrição das parcelas vencidas antes do 

quinquênio que antecedeu à propositura deste feito. Ademais, a incidência 

da perda apurada recairá sobre todas as verbas percebidas pela parte 

autora no período, a qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), 

gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício assegurado em 

decorrência de lei.Quanto à correção monetária, aplicar-se-á o IPCA-E 

(Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial) [3], desde esta 

data, e os juros moratórios serão devidos a partir da citação, de acordo 

com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à 

caderneta de poupança, conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 

9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09. Sem custas. Condeno 

o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, deixando, contudo, 

de fixar neste momento o percentual da condenação, nos termos do §4º, II 

do art. 85 do CPC. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos 

ao E. TJ/MT, para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC. 

P.I.C. Cuiabá/MT, 30 de julho de 2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ 

DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 876879 Nr: 14715-53.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENAN PEDROSO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO 

BITTENCOURT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARDONIL MANOEL GONZALEZ 

JUNIOR - OAB:13945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Embora os argumentos dos Impetrantes possam produzir alguma 

impressão de plausibilidade jurídica, as razões que declinam não eliminam, 

na espécie, a natureza eminentemente satisfativa que a reveste. Assim, o 

objeto do pedido liminar confunde-se com o mérito da causa, o que 

determina seja a matéria submetida a uma necessária análise mais detida 

(...). Assim, indefiro a liminar” (Ação 99.445 MC, Relatora Ministra Cármen 

Lúcia, DJe- 01/07/2009) Ante o exposto, e reservada à possibilidade de 

nova apreciação do quadro uma vez apresentadas as informações e 

colhida à manifestação do Ministério Público, indefiro o pedido liminar. 

Notifique-se a autoridade coatora enviando-lhe a segunda via da inicial, a 

fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações de praxe, e 

na oportunidade intime-a do teor desta decisão (art. 7º, I, Lei n. 12.016/09). 

Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado sobre a presente decisão 

enviando-lhe cópia da inicial, para que querendo ingresse no feito (art. 7°, 

II da Lei n. 12.016/2009). Após, remetam-se os autos ao representante do 

Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº. 

12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, venham conclusos 

para sentença (art. 12, parágrafo único).Intime-se.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se.Cuiabá/MT, 30 de julho de 2018. JORGE IAFELICE 

DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1032117 Nr: 37783-95.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANO FERNANDES DE OLIVEIRA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 9.059, DANIELE IZAURA CAVALLARI REZENDE - 

OAB:6.057-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:PROC.

 Posto isso, e pelo mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE o 

pedido elencado na presente ação, e em consequência resolvo o mérito 

com fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, 

para CONDENAR o requerido ao pagamento de eventual percentual devido 

a título de URV, devendo tal valor ser apurado em liquidação de sentença, 

observando-se o índice de até 11,98%, nos moldes previstos na Lei 

8.880/94, sobre a monta encontrada deverá ser descontada a 

contribuição previdenciária e imposto de renda, observando-se ainda a 

prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à 

propositura deste feito. Ademais, a incidência da perda apurada recairá 

sobre todas as verbas percebidas pela parte autora no período, a 

qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina 

e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de 

lei.Quanto à correção monetária, aplicar-se-á o IPCA-E (Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial) [3], desde esta data, e os juros 

moratórios serão devidos a partir da citação, de acordo com os índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 

redação dada pela Lei nº 11.960/09. Sem custas. Condeno o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios, deixando, contudo, de fixar neste 

momento o percentual da condenação, nos termos do §4º, II do art. 85 do 

CPC. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, 

para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC. P.I.C. 

Cuiabá/MT, 30 de julho de 2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE 

DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 257716 Nr: 20390-75.2006.811.0041

 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: EXPRESSO RUBI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARAMIS MELO FRANCO - 

OAB:7816-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Destarte, visando viabilizar a segura apreciação da controvérsia 

encetada na liça, oficie-se ao DETRAN/MT, para no prazo de 15 (quinze) 

dias, trazer aos autos os assentos/prontuários dos veículos indicado às 

fls. 03/04.Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de realização 

de prova técnica e/ou da audiência de instrução e julgamento, requeridas 

à fl. 152.Intime-se.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.Cuiabá/MT, 30 de 

julho de 2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000707-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZAQUEU BARBOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENEZIO Pio da Silva OAB - MT14087/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte dispositiva 

está, a seguir, transcrita:Vistos, etc. HOMOLOGO, para que opere seus 

jurídicos e legais efeitos, a desistência da ação, formulada pela Parte 

Requerente em Id. 11388309 destes autos de AÇÃO ORDINÁRIA que 

ZAQUEU BARBOSA ajuizou em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO. 

Por consequência, JULGO E DECLARO EXTINTO o processo, com 

fundamento no artigo 485, VIII do CPC. Com fulcro no art. 90 do CPC, 

condeno o Requerente ao pagamento das custas e honorários, que fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, os quais 

ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser 

executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado 

da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a 

situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de 

gratuidade, conforme art. 98, § 3º, do CPC/15. Transcorrido o prazo sem a 

interposição de recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos com as respectivas baixas. P.I.C. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1011507-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RIO COXIPO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO FERREIRA DA CRUZ OAB - MT0015914A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA 

PUBLICA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação 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 deliberação contida nos Embargos 

de Divergência em Recurso Especial n. 1.163.020/RS (2009/0205525-4), 

bem como a decisão no Expediente n. 0154436-41.2017.8.11.0000 

proferida pelo Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

determino a suspensão da presente ação até ulterior decisão do Superior 

Tribunal de Justiça. 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: 1031712-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M.A. COMERCIO E SERVICOS LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DA SILVA CRUZ OAB - MT0006660A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Superintendente Adjunto de Fiscalização (IMPETRADO)

SECRETARIA ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Vistos, etc. Considerando a deliberação contida nos Embargos 

de Divergência em Recurso Especial n. 1.163.020/RS (2009/0205525-4), 

bem como a decisão no Expediente n. 0154436-41.2017.8.11.0000 

proferida pelo Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

determino a suspensão da presente ação até ulterior decisão do Superior 

Tribunal de Justiça. 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: 1033350-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAVAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE FISCALIZAÇÃO DO SEGMENTO DE 

COMUNICAÇÃO E ENERGIA DA AGENCIA FAZENDÁRIA DE CUIABÁ-MT 

(IMPETRADO)

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DA FAZENDA (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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 deliberação contida nos Embargos 

de Divergência em Recurso Especial n. 1.163.020/RS (2009/0205525-4), 

bem como a decisão no Expediente n. 0154436-41.2017.8.11.0000 

proferida pelo Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

determino a suspensão da presente ação até ulterior decisão do Superior 

Tribunal de Justiça. 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: 1036009-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELLE OCHIONI VARGAS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO FERNANDES OAB - MT0014916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Vistos, etc. Considerando a deliberação contida nos Embargos 

de Divergência em Recurso Especial n. 1.163.020/RS (2009/0205525-4), 

bem como a decisão no Expediente n. 0154436-41.2017.8.11.0000 

proferida pelo Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

determino a suspensão da presente ação até ulterior decisão do Superior 

Tribunal de Justiça. 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: 1038096-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RADIO FM MORENA LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Elaine Ferreira Santos Mancini OAB - MT0002915A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Vistos, etc. Considerando a deliberação contida nos Embargos 

de Divergência em Recurso Especial n. 1.163.020/RS (2009/0205525-4), 

bem como a decisão no Expediente n. 0154436-41.2017.8.11.0000 

proferida pelo Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

determino a suspensão da presente ação até ulterior decisão do Superior 

Tribunal de Justiça. Intime-se. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo 
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está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1016076-20.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL SANTANA DE SOUZA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALESKA MACHADO MARTINS OAB - MT0018268A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA 

PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação 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 deliberação contida nos Embargos 

de Divergência em Recurso Especial n. 1.163.020/RS (2009/0205525-4), 

bem como a decisão no Expediente n. 0154436-41.2017.8.11.0000 

proferida pelo Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

determino a suspensão da presente ação até ulterior decisão do Superior 

Tribunal de Justiça. 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: 1021550-69.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GV COMERCIO E ARMAZENAGEM DE CEREAIS LTDA (IMPETRANTE)

GETULIO GONCALVES VIANA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL BOQUE DA SILVA OAB - MT0013386A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Vistos, etc. Considerando a deliberação contida nos Embargos 

de Divergência em Recurso Especial n. 1.163.020/RS (2009/0205525-4), 

bem como a decisão no Expediente n. 0154436-41.2017.8.11.0000 

proferida pelo Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

determino a suspensão da presente ação até ulterior decisão do Superior 

Tribunal de Justiça. 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: 1035948-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TAYAMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO EUGENIO MEYER OAB - MT21615/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA 

PÚBLICA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Vistos, etc. Considerando a deliberação contida nos Embargos 

de Divergência em Recurso Especial n. 1.163.020/RS (2009/0205525-4), 

bem como a decisão no Expediente n. 0154436-41.2017.8.11.0000 

proferida pelo Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

determino a suspensão da presente ação até ulterior decisão do Superior 

Tribunal de Justiça. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1033005-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE PEREIRA LOPES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA OAB - MT0004811A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação 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 deliberação contida nos Embargos 

de Divergência em Recurso Especial n. 1.163.020/RS (2009/0205525-4), 

bem como a decisão no Expediente n. 0154436-41.2017.8.11.0000 

proferida pelo Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

determino a suspensão da presente ação até ulterior decisão do Superior 

Tribunal de Justiça. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1034933-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIRUS MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON SANTOS DA SILVA OAB - MT0014863A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Superintendente Adjunto de Fiscalização da Agência Fazendária de 

Cuiabá (IMPETRADO)

SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DA 

FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão 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 Bandeirante, 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. 

Deferido o requerimento anexado aos autos - ID 14119546. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004939-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE POXOREO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL 

(REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Vistos, etc. Analisando os autos, verifico que os documentos 

anexos estão em desconformidade à Resolução nº 04/2016-TP, uma vez 

que estão identificados apenas por números, e não descritos 
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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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1006250-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO ARARIPE DE ABREU E LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO ARARIPE DE ABREU E LIMA OAB - MT0017306A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Por todo o exposto, declino da competência em favor do Juizado 

Especial da Fazenda Pública da Capital, para onde os autos deverão ser 

remetidos. Cumpra-se com urgência. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1013481-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO GONCALVES MACHADO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT0019554A (ADVOGADO)

FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES OAB - MT21534/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Ilmo. Sr. Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de 

Fazenda (IMPETRADO)

Ilmo. Sr. Superintendente Adjunto de Fiscalização da Secretaria do Estado 

de Fazenda (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Vistos, etc. Considerando a deliberação contida nos Embargos 

de Divergência em Recurso Especial n. 1.163.020/RS (2009/0205525-4), 

bem como a decisão no Expediente n. 0154436-41.2017.8.11.0000 

proferida pelo Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

determino a suspensão da presente ação até ulterior decisão do Superior 

Tribunal de Justiça. 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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1009819-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIOMAR SANTOS DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIOMAR SANTOS DE ALMEIDA OAB - MT21001/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Por todo o exposto, declino da competência em favor do Juizado 

Especial da Fazenda Pública da Capital, para onde os autos deverão ser 

remetidos. Cumpra-se com urgência. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004991-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REAL E BENEMERITA ASSOCIACAO PORTUGUESA DE BENEFICENCIA 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LUIS DIAS DA SILVA OAB - SP119848 (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 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012114-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN VIDAL SILVA ZAPPULLA OAB - MG87718 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: 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:Desta maneira, CONCEDO PARCIALMENTE A TUTELA 

PROVISÓRIA postulada na inicial, recebendo o Seguro Garantia Apólice n. 

1007500007544, para o fim de reconhecer o direito da Requerente em 

obter certidões positivas com efeitos de negativa, referentemente aos 

créditos objeto do Processo Administrativo n. 0115-016.227-0, bem como 

para que este crédito não enseje restrições às atividades da Requerente, 

como o apontamento em órgãos de crédito. Expeça-se mandado. Cite-se o 

Requerido para, no prazo legal, contestar. Intimem-se. Cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010283-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (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:Desta forma, ausentes os requisitos imprescindíveis à 

concessão da tutela pretendida, INDEFIRO A TUTELA CAUTELAR 

ANTECEDENTE. Cite-se o Requerido para apresentar contestação. 

Intimem-se. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010478-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON BENITES NONATO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURO BENEDICTO DE AMORIM VALIM FRANCO OAB - MT14147/O 
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(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:Por todo o exposto, declino a competência a favor do Juizado 

Especial da Fazenda Pública da Capital, onde deverá ser digitalizado, 

conforme o art. 2º, da Resolução nº 004/2014/TP. Proceda-se o cartório o 

cancelamento na distribuição, remetendo-se os autos àquele Juizado; 

consignando-se os nossos cumprimentos. Intime-se. Cumpra-se com 

urgência. OBSERVAÇÃO: O 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: 1007474-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TARSO BORDIGNON QUADROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NICOLY FLORES QUADROS OAB - MT24229/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 CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Vistos, etc. Considerando a deliberação contida nos Embargos 

de Divergência em Recurso Especial n. 1.163.020/RS (2009/0205525-4), 

bem como a decisão no Expediente n. 0154436-41.2017.8.11.0000 

proferida pelo Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

determino a suspensão da presente ação até ulterior decisão do Superior 

Tribunal de Justiça. 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: 1016983-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZENEIDE ALMEIDA QUEIROZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-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:Desta forma, intime-se a Parte Requerente para, nos termos do 

artigo 321 do Novo Código de Processo Civil, emendar a inicial retificando, 

no prazo de 15 (quinze) dias, o valor atribuído à causa, 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: 1015288-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M.D.V. CONSTRUTORA PRE-MOLDADOS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ZAID AHMAD HAIDAR ARBID OAB - MT20739/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato grosso/ SEFAZ MT (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:Por todo o exposto, declino da competência em favor do Juizado 

Especial da Fazenda Pública da Capital, para onde os autos deverão ser 

remetidos. Cumpra-se com urgência. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013984-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO KENJI MOGARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL (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:Por todo o exposto, declino a competência a favor do Juizado 

Especial da Fazenda Pública da Capital, onde deverá ser digitalizado, 

conforme o art. 2º, da Resolução nº 004/2014/TP. Proceda-se o cartório o 

cancelamento na distribuição, remetendo-se os autos àquele Juizado; 

consignando-se os nossos cumprimentos. Intime-se. Cumpra-se com 

urgência. OBSERVAÇÃO: O 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: 1017975-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE CRISTINA FERREIRA DA SILVA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR PRESIDENTE DO DETRAN - MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Vistos, etc. Analisando os autos, verifico que o CRLV do veículo 

em questão e indispensável à instrução da inicial não se encontra anexo 

ao processo. Desta forma, intime-se o Impetrante para, nos termos do 

artigo 321 do Novo Código de Processo Civil, emendar a inicial, no prazo 

de 15 (quinze) dias, colacionando o CRLV do veículo, 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-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1010664-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILA BOTELHO MARQUES CREPALDI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATASHA DE OLIVEIRA MENDES COUTINHO OAB - MT0016445A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO ROSSI DO CARMO (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:Ante o exposto, reconhecendo a inadequação da via eleita, 

INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL do presente “mandamus’, na forma do art. 10 

da Lei n. 12.016/2009, bem ainda, JULGO a Impetrante carecedora de 

ação e, por conseguinte, declaro EXTINTO o processo, nos termos do 

artigo 485, IV do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários. P.R.I. 

e, certificado o trânsito em julgado, arquive-se o processo, com as baixas 

e anotações de estilo. OBSERVAÇÃO: O 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: 1012442-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO BENEDITO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (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:Por todo o exposto, declino a competência a favor do Juizado 

Especial da Fazenda Pública da Capital, onde deverá ser digitalizado, 

conforme o art. 2º, da Resolução nº 004/2014/TP. Proceda-se o cartório o 

cancelamento na distribuição, remetendo-se os autos àquele Juizado; 

consignando-se os nossos cumprimentos. Intime-se. Cumpra-se com 

urgência. OBSERVAÇÃO: O 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: 1015665-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEDINO BARBOZA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: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 parte 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: 1005603-72.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JURQUEMI CAMPOS REIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO BRUNO CAMACHO DE ABREU OAB - MT0018215A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte dispositiva 

está, a seguir, transcrita:Vistos, etc. HOMOLOGO, para que opere seus 

jurídicos e legais efeitos, a desistência da ação, formulada pela Parte 

Impetrante em Id. 1496555 destes autos do Mandado de Segurança 

JURQUEMI CAMPOS REIS impetrou contra ato do ESTADO DE MATO 

GROSSO. Por consequência, JULGO E DECLARO EXTINTO o processo, 

com fundamento no artigo 485, VIII do NCPC. Sem custas e honorários. 

Transcorrido o prazo sem a interposição de recurso voluntário, 

certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as 

respectivas baixas. P.I.C. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1012469-96.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BUNGE ALIMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNO SCHMIDT JUNIOR OAB - SC6878 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 858085 Nr: 71-08.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR DE ARRUDA E SILVA, ALINY CRISTIANY DE 

SOUZA FREIRE ALVARENGA, ANDERSON ALVES DOS SANTOS, 

MARCOS ANTONIO EPAMINONDAS DOS SANTOS, AMIZAEL JOSE 

CANDIDO, DIVA MARINA SANTOS CASTRO, GEYSON ARAÚJO DE 

OLIVEIRA, HIGOR ROBERTO GOMES COSTA, IGOR FERREIRA LEITE, 

EDERSON JULIO MAGALHAES OLIVEIRA, ELIELSON DELGADO PACHECO, 

EULER ADAM DE CASTRO SOUZA, FERNANDO ARANA, GUSTAVO 

RODRIGUES DE ARRUDA, JOSE ANTONIO LINO DE SOUZA, IVAN 

PINHEIRO DE AMORIM, JONATHAN DA SILVA PEREIRA, JOSE 

WANDEONOR PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO GIROLDO FILHO - 

OAB:17.143/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULYANA LANNES ANDRADE - 

OAB:PROC. DO MUNC

 EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos consta, REJEITO O PEDIDO, 

formulado por ADEMIR DE ARRUDA E SILVA E OUTROS, e por 

consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inc. I, do CPC.Condeno os Requerentes ao pagamento 

de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da causa, consoante ao inciso I do §3° do art. 85 

do Código de Processo Civil, cuja cobrança ocorrerá somente se cessado 

o estado de pobreza nos cinco anos subsequentes ao transito em julgado 

desta decisão. Sentença não sujeita ao reexame necessário, assim, 

transcorrido o prazo sem a interposição de recurso, certifique-se o 

trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as devidas baixas.P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 406927 Nr: 38118-27.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO AUGUSTO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7355-A/MT, FABIO MOREIRA PEREIRA - 

OAB:9.405/MT, KALYNCA DA SILVA INEZ DE ALMEIDA - 

OAB:15.598/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. ESTADO) - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de Execução de Título Judicial promovida por JOSÉ KROMINSKI e 

OUTROS em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO para execução de 

honorários arbitrados em sentença transitada em julgado.

Apesar de intimado, o Executado deixou de apresentar impugnação à 

execução.

Assim, não havendo discussão sobre o valor sendo executado e, à vista 

da legislação pertinente, HOMOLOGO OS CÁLCULOS elaborados às fls. 

174/175, em favor do patrono da causa.

Determino a expedição de requisição de pequeno valor, observando-se o 

disposto no art. 535, §3º, incisos I e II, bem como na Constituição Federal, 

conforme os valores apresentados às fls. 174/175.

Arquivem-se os autos até o pagamento do RPV.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1044013 Nr: 43479-15.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUSSIVELT PAES DA CUNHA - 

OAB:OAB/MT 12487B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS-PROCURADORA ESTADO - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença Definitiva de Obrigação de Pagar 

Quantia Certa em face da Fazenda Pública (CPC, art. 534).

A Fazenda Pública deverá ser intimada, na pessoa de seu representante 

judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo 

de 30 (trinta) dias, e nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos 

do art. 535 do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 884824 Nr: 19745-69.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANO PAGNOSSI PACHECO, ANTONIO MARCOS 

EPAMINONDAS DOS SANTOS, NELSON LEOPOLDINO SILVA, LUIS 

ROGÉRIO FERREIRA OLIMPIO, LUCAS PEREIRA DA SILVA, PEDRO 

ANGELO FERREIRA RAMOS, RAIMUNDO ALVES RIBEIRO, SÉRGIO 

ROBSON MACEDO DO NASCIMENTO, ROBERTO JHONNES PASSARINI, 

RODRIGO FELIPE CASTRO SOUZA, SONIA MARIA GUEDES DE FREITAS, 

TANCREDO ABDALA GIOVANI BENTO DE CAMPOS, WEIDSON ZACARIAS 

NUNES, WHESLEY DE OLIVEIRA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO GIROLDO FILHO - 

OAB:17.143/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos consta, REJEITO O PEDIDO, 

formulado por JULIANO PAGNOSI PACHECO E OUTROS, e por 

consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Condeno os Requerentes ao pagamento de custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa, consoante ao inciso I do §3° do art. 85 do Código de Processo Civil, 

cuja cobrança ocorrerá somente se cessado o estado de pobreza nos 

cinco anos subsequentes ao transito em julgado desta decisão.

 Sentença não sujeita ao reexame necessário, assim, transcorrido o prazo 

sem a interposição de recurso, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos com as devidas baixas.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1000930 Nr: 23863-54.2015.811.0041

 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: ROMÃO BISPO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ODRICO DORILEO ROSA 

JUNIOR - OAB:13822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - PROC DO ESTADO - OAB:7718-B

 Vistos, etc.

 Dê-se vista dos presentes autos ao Ministério Público.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 887887 Nr: 21828-58.2014.811.0041

 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: ELDORADO CONSTRUÇÕES E OBRAS DE 

TERRAPLENAGEM LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAUTO BARBOSA CASTRO 

PASSARE - OAB:6.199 MT, VALBER DA SILVA MELO - OAB:8.927/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRYCK DE ARAUJO AYALA 

- OAB:6831 - PROC.EST

 EX POSITIS e tudo o mais que dos autos consta, revogo a assistência 

judiciária gratuita anteriormente deferida, e acolho a preliminar de 

prescrição alegada, de acordo com o art. 487, inciso II, do Código de 

Processo Civil, julgando extinta a presente ação.Condeno o Requerente ao 

pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa, consoante ao inciso I do §3° 

do art. 85 do Código de Processo Civil. Sentença não sujeita ao reexame 

necessário, assim, transcorrido o prazo sem a interposição de recurso, 

certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as devidas 

baixas.P.I.C.Cuiabá, 31 de julho de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 881568 Nr: 17749-36.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAUDENY SILVA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIANE ALVES DA CUNHA - 

OAB:7712/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADÊLAINE FEIJÓ MACEDO - 

PROCURADORA FEDERAL - OAB:

 EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos consta ACOLHO O PEDIDO do 

Requerente e reconheço seu direito à conversão do Auxílio-Doença por 

Acidente de Trabalho em Aposentadoria por Invalidez Permanente. E, por 

consequência, condeno o Requerido a proceder à conversão do 

Auxílio-Doença por Acidente de Trabalho da parte Requerente em 

aposentadoria por invalidez permanente, a partir de 31.05.2013 – data da 

conclusão da perícia médica- no percentual de 100% do 

salário-de-benefício utilizado no cálculo do auxílio-doença, bem como, a 

efetuar o pagamento dos valores referentes à conversão do 

Auxílio-Doença por Acidente de Trabalho da Requerente em aposentadoria 

por invalidez permanente, a partir de 17/07/2017.Os valores devidos 

deverão ser acrescidos de juros de mora, desde a citação, de 6% (seis 

por cento) ao ano, até 29/06/2009, e após, juros equivalentes aos índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de 

poupança (TR), nos termos do artigo 1°-F, da Lei n. 9.94/97, com redação 

acrescida pela Lei n. 11.960/09.A correção monetária, por outro lado, 

deverá ser calculada com base no Índice de Preço ao Consumidor Amplo 

Especial (IPCA-E), desde o evento danoso.Fixo os honorários advocatícios 

em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.Decorrido o prazo 

sem a apresentação de recurso voluntário, certifique-se o transito em 

julgado e intime-se a parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifestar requerendo o que entender de direito. P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1097006 Nr: 9303-73.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUZA MARIA BRAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

para requerer a execução da sentença e apresentar a planilha de cálculos 

dos valores devidos pelo Requerido, nos termos da decisão de fls. 58.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1014795 Nr: 29625-51.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANYSE MAGALHAES FERREIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:9059
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI M F DE SOUZA 

COSTA E SILVA PROCURADORA DO ESTADO - OAB:4646

 Vistos, etc.

Trata-se de Liquidação de Sentença por Arbitramento, de modo que, 

intimem-se as Partes para, no prazo comum de 10 (dez) dias, 

apresentarem pareceres ou documentos elucidativos, nos termos do art. 

510 do CPC, deixando para examinar a necessidade de nomeação de 

perícia após análise dos documentos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1035873 Nr: 39533-35.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAQUELINE REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 9.059

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013816-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERA HELENA TAVARES DO COUTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM OAB - MT0017695A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABA (RÉU)

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Intime-se a parte autora, para querendo, apresentar resposta 

à contestação no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. AGAMENON 

ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1021891-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA SANTOS SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS COSTA DE SANTANA OAB - BA49745 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO - IBFC 

(IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos e etc. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Monica 

Santos Silva contra ato coator do Governador do Estado de Mato Grosso, 

do Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer e Instituto 

Brasileiro de Formação e Capacitação – IBFC. Inicialmente impetrado 

perante o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, este entendeu 

que não havia legitimidade do Governador do Estado de Mato Grosso e do 

Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer para figurarem no 

polo passivo do mandamus, razão pela qual extinguiu o feito em relação 

àqueles e determinou a remessa dos autos à uma das Varas Cíveis da 

Capital. De acordo com a decisão da Desembargadora Maria Erotides 

Kneip, de ID. 14263052, por constar no polo passivo o Instituto Brasileiro 

de Formação e Capacitação – IBFC, o feito deve ser encaminhado à uma 

das Varas Cíveis da Capital. Assim sendo, uma vez que o mandamus foi 

distribuído de forma equivocada para esta 3ª Vara da Fazenda Pública, 

determino a redistribuição do feito a uma das Varas Cíveis da Capital, 

conforme decisão superior. Cumpra-se com urgência, por ainda estar 

pendente de análise o pedido liminar. Intime-se. AGAMENON ALCÂNTARA 

MORENO JÚNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1023285-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAIARA PROBST DE LIMA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR DEMETRIO OAB - MT0015904A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Inobstante aos motivos que calcam as pretensões da 

Impetrante, verifica-se imprescindível à manifestação prévia da parte 

contrária face à complexidade que envolve os casos de alegada ausência 

do exercício de contraditório e ampla defesa, mormente pela dificuldade de 

se reverter os efeitos de decisões dessa natureza, de modo que, 

ancorado no poder geral de cautela, postergo análise do pedido liminar 

para após a apresentação dos informes, o que faço com vistas a colher 

maiores elementos a fim de decidir com mais segurança. Notifique-se a 

autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as 

informações, e querendo, juntar documentos (art. 7º, I, da Lei nº. 

12.016/2009), devendo ser cumprido, ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei 

nº. 12.016/2009. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial 

da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem 

documentos, para querendo, ingresse no feito. Vindo as informações, 

venham-me os autos conclusos para a apreciação do pedido de liminar. 

Intimem-se. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001671-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE ARAUJO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE ARAUJO DA SILVA OAB - 844.719.802-20 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUIABÁ/MT, (Gestor Municipal do 

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE / SUS) (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se constar a informação de 

ID. 1224461 dando conta do falecimento da autora. Conforme exposto 

acima, a Autor faleceu em 23.01.2018, sendo, no caso, impossível a 

continuação do feito, uma vez que se trata de ação indisponível e de 

natureza personalíssima. Embora a Defensoria Pública tenha requerido 

intimação pessoal da autora a fim de confirmar tal informação, tenho por 

desnecessária tal diligência, em razão da fé pública do Núcleo de Apoio 

Técnico. Dessa forma, com fulcro no Art. 485, IX, do Código de Processo 

Civil, julgo o processo EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas 

e nem honorários advocatícios, diante da gratuidade de justiça deferida à 

parte autora (fl. 55). Transitado em julgado, certifique-se e arquive-se com 

as respectivas baixas. P.R.I.C. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO 

JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022801-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA REGINA SANTOS XAVIER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LIGIA LEITE DOS REIS OAB - MT0018532A (ADVOGADO)

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745/O-O (ADVOGADO)

DIOGO IBRAHIM CAMPOS OAB - MT0013296A-O (ADVOGADO)

JAFFER BARBOSA SCHAPHAUSER OAB - MT20549/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)
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FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021080-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVANILDES SANTANA DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA OAB - MT0004811A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008549-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (AUTOR)

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (AUTOR)

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (AUTOR)

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (AUTOR)

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (AUTOR)

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (AUTOR)

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (AUTOR)

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (AUTOR)

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (AUTOR)

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (AUTOR)

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (AUTOR)

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (AUTOR)

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (AUTOR)

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (AUTOR)

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (AUTOR)

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (AUTOR)

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (AUTOR)

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (AUTOR)

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (AUTOR)

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (AUTOR)

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (AUTOR)

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (AUTOR)

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (AUTOR)

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (AUTOR)

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (AUTOR)

MEIO PRECO CALCADOS (AUTOR)

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (AUTOR)

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (AUTOR)

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (AUTOR)

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (AUTOR)

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (AUTOR)

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (AUTOR)

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO GARCIA PALLARES ZOCKUN OAB - SP156594 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Vistos etc. Diante da notícia de 

descumprimento da tutela de antecipação concedida nos autos (petição de 

fls. 792/796 – ID 14279494), manifeste-se o requerido em cinco dias. 

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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038091-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL FERNANDES DE CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA OAB - MT0013731A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos. Intimado a se manifestar sobre sua hipossuficiência, o autor 

reiterou o pedido de gratuidade. De fato, a interpretação do art. 99, do CPC 

é de que a simples declaração de hipossuficiência presume verdadeira a 

alegação da pessoa natural (§3º). Todavia, havendo elementos nos autos 

que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade, é possível ao magistrado indeferi-la (§2º). Consoante os 

documentos que instruem o processo, a graduação do autor desta ação é 

de Subtenente, auferindo renda bruta de mais de R$ 11.000,00 (onze mil 

reais), valor mais que suficiente para pagamento das custas processuais 

sem prejuízo dos sustento próprio. Saliento que fora oportunizado ao autor 

demonstrar que, apesar do provento recebido, o pagamento das custas 

processuais poderia acarretar prejuízo em seu sustento, porém este não o 

fez a contento. Dessa forma, tendo em vista a não comprovação da 

hipossuficiência pela parte requerente, INDEFIRO o seu pedido de 

assistência judiciária gratuita, com fundamento no art. 99, §2º, do CPC. 

Intime-se o autor a promover o recolhimento das custas judiciais no prazo 

de cinco dias. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 946419 Nr: 58278-97.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAISY MARIA DA CONCEIÇÃO HERANI LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE JAYME DE SOUZA 

SANTORO - OAB:90005

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS TEODORO JOSÉ 

HUGUENEY IRIGARAY (PROC. ESTADO) - OAB:2569/MT

 Diante de todo o exposto, não sendo a Requerente portadora de moléstia 

elencada no art. 213 da LC nº 04/90, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos.Condeno a Requerente em custas processuais e honorários 

advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da 

causa, nos termos do §2º, do art. 85, do CPC.Transitada esta em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos com as devidas baixas.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 892268 Nr: 24747-20.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOELTON AMARAL DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, FUNDAÇÃO 

PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA PEREIRA DA SILVA - 

OAB:17534/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO RODRIGUES 

CALDAS - OAB:113.756/RJ, MÁRCIA REGINA SANTANA DUARTE - 

OAB:PROC. DO ESTADO, NOILVIS KLEM RAMOS - OAB:13100

 Diante de todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos, ficando 

prejudicada a análise da antecipação de tutela pretendida.Condeno o 

Requerente em custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro 

em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do §2º, 

do art. 85, do CPC, contudo, fica suspensa sua exigibilidade em virtude de 

gratuidade de justiça deferida à fl. 160.Transitada esta em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos com as devidas baixas.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 890183 Nr: 23331-17.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUSEL TAIS COELHO SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT, 

FUNDAÇÃO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT, EWERTON 

FERREIRA BARROS, ANTONIO HENRIQUE DA SILVA FILHO, JOSE GOMES 

VIEIRA FILHO, SIDNEI RUDOLF, PAULO SERGIO VASCONCELOS DE 

OLIVEIRA, DENISE LIMA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS POLISEL - 

OAB:12909/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC DO ESTADO, NOILVIS KLEM RAMOS - 

OAB:13100, PAULO CESAR DE CARVALHO GOMES JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:16804-A

 Diante de todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos, ficando 

prejudicada a análise da antecipação de tutela pretendida.Condeno a 

Requerente em custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro 

em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do §2º, 

do art. 85, do CPC, contudo, fica suspensa sua exigibilidade em virtude de 

gratuidade de justiça deferida à fl. 367.Transitada esta em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos com as devidas baixas.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 869366 Nr: 9082-61.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MACIEL DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DETRAN - MT - DEPARTAMENTO ESTADUAL 

DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7.355-A/MT, FÁBIO MOREIRA PEREIRA - 

OAB:9.405/MT, KALYNCA DA SILVA INEZ DE ALMEIDA - 

OAB:15.598/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO LÚCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5.746/MT

 Diante de todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS.Condeno 

o Requerente em custas processuais e honorários advocatícios, que 

arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos 

do §2º, do art. 85, do CPC, contudo, fica suspensa sua exigibilidade em 

virtude de gratuidade de justiça deferida à fl. 496.Transitada esta em 

julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as devidas 

baixas.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 845033 Nr: 48792-25.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEOFILO DA SILVA MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIANE ALVES DA CUNHA - 

OAB:7712/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Ilha Vieira Peixoto 

1642445-1 - OAB:PROCURADOS FED., THIAGO BRITO DA CUNHA 

MARANHAO (PROC. FEDERAL) - OAB:PROC FEDERAL

 Diante de todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos, uma vez 

que da sequela adquirida pelo Requerente não resultou em redução da 

capacidade laboral, revogando a antecipação de tutela deferida às fls. 

45/47.Condeno o Requerente em custas processuais e honorários 

advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da 

causa, nos termos do §2º, do art. 85, do CPC, contudo, fica suspensa sua 

exigibilidade em virtude de gratuidade de justiça deferida à fl. 47.Oficie-se 

a autarquia previdenciária para que tome conhecimento desta 

decisão.Transitada esta em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos 

com as devidas baixas.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 778966 Nr: 32395-22.2012.811.0041

 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: ALTINO COENGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Ilha Vieira Peixoto 

1642445-1 - OAB:PROCURADOS FED.

 Diante de todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, 

para reconhecer o direito à implantação do auxílio acidente CONDENANDO 

o Requerido ao pagamento retroativo, se houver, com termo inicial ao dia 

subsequente à cessação do auxílio doença, com incidência de juros de 

mora no percentual da caderneta de poupança desde a citação (art. 1º-F 

da Lei nº 9.494/1997 – redação da Lei nº 11.960/2009), e correção 

monetária contados do evento danoso com base no INPC, conforme Lei nº 

11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei nº 8.213/91, conforme 

precedente do STJ firmado em sede de Recurso Repetitivo REsp nº 

1495146/MG, Tema nº 905.Oficie-se a autarquia previdenciária para que 

tome conhecimento desta decisão.Sem custas, condeno o Requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios, deixando contudo, de fixar neste 

momento o percentual da condenação, nos termos do §4º, II do art. 85 do 

CPC.Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, 

para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 754462 Nr: 6444-26.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA TEREZINHA FÁTIMA FERREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ROBERTO GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:10168/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ETHIENNE GAIÃO DE SOUZA 

PAULO- PROCURADORA DO ESTADO - OAB:

 Diante de todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da parte 

autora.Condeno a Requerente em custas processuais e honorários 

advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da 

causa, nos termos do §2º, do art. 85, do CPC, contudo, fica suspensa sua 

exigibilidade em virtude de gratuidade de justiça deferida à fl. 

48.Transitada esta em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com 

as devidas baixas.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1030098 Nr: 36816-50.2015.811.0041

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE CUIABA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINDICATO DOS TRABALHADORES DO 

ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FILIPE XAVIER RIBEIRO - 

OAB:19465/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de Impugnação ao Valor da Causa dos autos de Código nº 

832739, Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Materiais ajuizada 

por SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO 

GROSSO – SINTEP/MT em face do MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

Alega o Impugnante que o valor da causa foi fixado em R$ 1.000,00 (um 

mil reais), quando na verdade apenas os valores retroativos 

correspondem a R$ 79.884,91 (setenta e nove mil oitocentos e oitenta e 

quatro reais e noventa e um centavos), acrescidas ao fato de que as 

prestações vincendas em um ano totalizariam R$ 39.941,40 (trinta e nove 

mil novecentos e quarenta e um reais e quarenta centavos), portanto o 

valor da causa deveria ser fixado em R$ 119.826,31 (cento e dezenove 

mil oitocentos e vinte e seis reais e trinta e um centavos).

Parecer do Ministério Público à fl. 08, manifestando pelo prosseguimento 

do feito sem intervenção ministerial pela ausência de interesse público.

Manifestação do Impugnado à fl. 12.

É a síntese.

Decido.
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Em razão de sentença proferida nos autos principais de Código nº 832739 

na data de 26/07/2018, declaro a perda superveniente do objeto da 

presente impugnação.

Apenas a título de informação, foi retificado o valor da causa à fl. 40 dos 

autos principais para R$ 83.653,05 (oitenta e três mil seiscentos e 

cinquenta e três reais e cinco centavos).

Com estas considerações JULGO EXTINTO o feito.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 437103 Nr: 15199-10.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELTON CASTRO RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBI FACHIN (PROCURADOR 

DO MUNICÍPIO) - OAB:3.799/MT

 Vistos, etc.

Em atenção ao petitório encartado às fls. 803/804, intime-se o Requerido 

para se manifestar quanto aos documentos mencionados na citada 

petição, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1030096 Nr: 36815-65.2015.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE CUIABA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINDICATO DOS TRABALHADORES DO 

ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FILIPE XAVIER RIBEIRO - 

OAB:19465/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271MT

 Vistos, etc.

Trata-se de Impugnação à Justiça Gratuita deferida à fl. 41 dos autos de 

Código nº 832739, Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Materiais 

ajuizada por SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE 

MATO GROSSO – SINTEP/MT em face do MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

Alega o Impugnante que o Impugnado deve comprovar a sua 

vulnerabilidade econômica, o que não foi feito nos autos principais.

Por essa razão, requer que seja acolhido o pedido de indeferimento da 

justiça gratuita em razão da ausência de hipossuficiência do Sindicato.

Manifestação do Impugnado às fls. 11/16.

É a síntese.

Decido.

Sem maiores delongas, o nosso Tribunal já se manifestou no sentido de 

que em caso de pessoa jurídica sem fins lucrativos, o benefício da justiça 

gratuita será concedido independente de prova, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA – PESSOA 

JURÍDICA – SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE 

MATO GROSSO - JUSTIÇA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA 

DE RECURSOS – PRESUNÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – APELO 

PROVIDO.

1. " É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de 

que mesmo em favor das pessoas jurídicas é possível a concessão do 

benefício da justiça gratuita, nos termos da Lei 1.060/50. Tratando-se de 

pessoa jurídica sem fins lucrativos, o benefício será concedido 

independentemente de prova. Se, de outro lado, tratar-se de pessoa 

jurídica com fins lucrativos, a gratuidade estará condicionada à 

comprovação da existência de dificuldade financeira." (Resp 603.137/MG, 

5.ª Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ de 11/06/2007).

2. Recurso provido. (Ap 112606/2013, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP 

BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/01/2015, 

Publicado no DJE 11/02/2015)

Com estas considerações, mantenho a gratuidade de justiça deferida nos 

autos principais à fl. 41, e por consequência JULGO EXTINTO o feito.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 439249 Nr: 16347-56.2010.811.0041

 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: JOACIR MANOEL DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON MORAES COSTA - 

OAB:8349/MT, THAISSA DE LARA PINTO MARQUES - OAB:12161/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LOURDES BARBOSA 

BASTOS - PROC. FEDERAL - OAB:3833

 Diante de todo o exposto, DECLINO A COMPETÊNCIA em favor da Justiça 

Federal, competente para julgar as ações decorrentes de acidentes de 

qualquer natureza ou benefícios puramente previdenciários, com fulcro no 

art. 64, §3º do CPC.Proceda-se o cartório o cancelamento na distribuição, 

remetendo-se os autos àquele Juízo; consignando-se os nossos 

cumprimentos.Tendo em vista a juntada do laudo pericial, determino a 

expedição de alvará para levantamento dos honorários periciais, 

observando os dados bancários indicados pelo Sr. Perito à fl. 

134.Intime-se.Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 712863 Nr: 5757-83.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTOM VICENTE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO CESAR ROSADA - 

OAB:5868/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

PROC FEDERAL - OAB:

 Diante de todo o exposto, DECLINO A COMPETÊNCIA em favor da Justiça 

Federal, competente para julgar as ações decorrentes de acidentes de 

qualquer natureza ou benefícios puramente previdenciários, com fulcro no 

art. 64, §3º do CPC.Proceda-se o cartório o cancelamento na distribuição, 

remetendo-se os autos àquele Juízo; consignando-se os nossos 

cumprimentos.Tendo em vista a juntada do laudo pericial, determino a 

expedição de alvará para levantamento dos honorários periciais, 

observando os dados bancários indicados pelo Sr. Perito à fl. 

133.Intime-se.Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 805764 Nr: 12231-02.2013.811.0041

 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: MELQUIADES JOSE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREZZA ALVES MEDEIROS 

- OAB:

 Diante do exposto, JULGO O PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO pela perda do objeto, com fulcro no art. 485, VI do CPC.Sem 

custas e honorários uma vez que o Requerente é assistido pela 

Defensoria Pública.Transitada esta em julgado, certifique-se e arquivem-se 

os autos com as devidas baixas.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 389839 Nr: 25458-98.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ DA CONCEIÇAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO CARVALHO DO 

NASCIMENTO - OAB:13.547

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA CRISTINA PEREIRA 

CARDOSO - OAB:5319/MT, RENATA CORDEIRO UCHOA FLORENCIO - 

OAB:31663

 Vistos, etc.

 Manuseando os presentes autos de Ação Previdenciária para 

Restabelecimento de Auxílio Doença, alternativamente Aposentadoria por 

Invalidez ajuizada por ANTÔNIO LUIZ DA CONCEIÇÃO em desfavor do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, verifico que a parte 

não promoveu os atos e diligências que lhe competiam, abandonando a 

causa por mais de 30 (trinta) dias.

Foi determinada a intimação do Requerente para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito em razão de não ter juntado os documentos 

solicitados (fl. 127), tendo sido intimado seu patrono que manifestou 

requerendo a suspensão do feito por 90 (noventa) dias (fl. 128).

A suspensão requerida foi deferida pelo prazo de 45 (quarenta e cinco) 

dias (fl. 129), tendo sido ultrapassado este prazo sem resposta do autor 

conforme certidão de fl. 130.

Intimado novamente a se manifestar, o advogado do autor requereu a 

expedição de ofício às operadoras de telefonia no intuito de localizá-lo (fl. 

132), todavia o pedido foi indeferido visto que é obrigação da parte autora 

declinar de seu endereço nos autos e mantê-lo atualizado de acordo com 

o art. 77, V e 274, § único, ambos do CPC (fl. 133).

Face a este quadro , o patrono do Requerente solicitou a extinção do feito 

em razão de não ter logrado êxito em localizar o autor (fl. 134).

Diante da inércia do Requerente, tanto em relação ao deferimento da 

perícia quanto à manifestação de interesse no prosseguimento do feito, 

JULGO E DECLARO EXTINTO o processo, com fundamento no artigo 485, 

III do Código de Processo Civil.

Condeno o Requerente ao pagamento de custas e honorários advocatícios 

que fixo, por equidade, em 10% (dez por cento) do valor atualizado da 

causa, nos termos do §2º do art. 85 do NCPC, contudo, fica suspensa a 

sua exigibilidade em virtude de deferimento de justiça gratuita à fl. 78.

Transitado em julgado, certifique-se e arquive-se com as respectivas 

baixas.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 825386 Nr: 31396-35.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MORAES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA REGINA SANTOS - 

OAB:11.040/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

PROC FEDERAL - OAB:

 Diante de todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos, uma vez 

que não há incapacidade para o labor.Condeno o Requerente em custas 

processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por 

cento) do valor atualizado da causa, nos termos do §2º, do art. 85, do 

CPC, contudo, fica suspensa sua exigibilidade em virtude de gratuidade de 

justiça deferida à fl. 40.Oficie-se a autarquia previdenciária para que tome 

conhecimento desta sentença.Tendo em vista a juntada do laudo pericial, 

determino a expedição de alvará para levantamento dos honorários 

periciais, observando os dados bancários indicados pelo Sr. Perito à fl. 

110.Transitada esta em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com 

as devidas baixas.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 843600 Nr: 47492-28.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO DA SILVA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO DORILEO VIEIRA - 

OAB:OAB/MT 10.723

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO ILHA VIEIRA PEIXOTO 

(PROCURADOR FEDERAL) - OAB:

 Diante de todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos, uma vez 

que não há incapacidade para o labor, revogando assim a antecipação de 

tutela deferida às fls. 26/28.Condeno o Requerente em custas 

processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por 

cento) do valor atualizado da causa, nos termos do §2º, do art. 85, do 

CPC, contudo, fica suspensa sua exigibilidade em virtude de gratuidade de 

justiça deferida à fl. 28.Oficie-se a autarquia previdenciária para que tome 

conhecimento desta sentença.Tendo em vista a juntada do laudo pericial, 

determino a expedição de alvará para levantamento dos honorários 

periciais, observando os dados bancários indicados pelo Sr. Perito à fl. 

82.Transitada esta em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com 

as devidas baixas.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 818521 Nr: 24860-08.2013.811.0041

 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: FRANCISCO MARTINS SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILUSTRISSIMO SENHOR PRESIDENTE DA 

COMISSÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7533-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRYCK DE ARAUJO AYALA 

- OAB:6831 - PROC.EST

 Como já demonstrado pelos julgados colacionados, é dispensável a 

transcrição integral das conversas telefônicas interceptadas, desde que 

as partes tenham acesso ao teor dos diálogos interceptados.Diante 

desses fundamentos, CONCEDO EM PARTE A SEGURANÇA vindicada, 

confirmando a liminar deferida às fls. 32/36, para determinar à autoridade 

coatora que seja garantido ao Impetrante o acesso à gravação contendo o 

inteiro teor dos diálogos interceptados, abrindo-se vista do PAD à defesa, 

bem como novo prazo para apresentação de alegações finais e, via de 

consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução do 

mérito.Comunique-se, incontinenti a autoridade coatora acerca desta 

decisão para as providências necessárias, nos termos do artigo 13 da Lei 

Mandamental.Isento de custas e honorários advocatícios, nos termos da 

Súmula 512 do STF e 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da 

Constituição Estadual.Nos termos do parágrafo único do artigo 14, §1° da 

Lei n. 12.016/09, esta sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição. 

Assim, esgotado o prazo para recursos voluntários, remetam-se os autos 

ao Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, fazendo-se grafar as 

homenagens deste Juízo.PRIC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 991640 Nr: 19314-98.2015.811.0041

 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: EDILSON CELIRIO DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALENCAR DA SILVA - 

OAB:9244/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ EDUARDO PRIETO PERES 

GALDINO - PROCURADOR FEDERAL - OAB:

 Diante de todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos, uma vez 

que não há nenhum tipo de incapacidade laboral.Condeno o Requerente 

em custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% 

(dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do §2º, do art. 

85, do CPC, contudo, fica suspensa sua exigibilidade em virtude de 

gratuidade de justiça deferida à fl. 25.Oficie-se a autarquia previdenciária 

para que tome conhecimento desta sentença.Tendo em vista a juntada do 

laudo pericial, determino a expedição de alvará para levantamento dos 

honorários periciais, observando os dados bancários indicados pelo Sr. 

Perito à fl. 60.Transitada esta em julgado, certifique-se e arquivem-se os 

autos com as devidas baixas.P.R.I.C.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1072930 Nr: 56629-63.2015.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANA ALVES DE ALMEIDA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE 

CUIABÁ/MT, PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GETULIO ANTONIO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:20906/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 Diante de todo o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA vindicada, para 

determinar à autoridade coatora a imediata nomeação e posse da 

Impetrante no cargo de Analista em Saúde – Psicóloga, e, via de 

consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução do 

mérito.Comunique-se, incontinenti a autoridade coatora acerca desta 

decisão para as providências necessárias, nos termos do artigo 13 da Lei 

Mandamental.Para garantir a efetividade da medida, DETERMINO o imediato 

cumprimento desta decisão, expedindo-se, para tanto, o necessário a ser 

cumprido por Oficial Plantonista.Isento de custas e honorários 

advocatícios, nos termos da Súmula 512 do STF e 105 do STJ, bem como 

na esteira do art. 10, XXII da Constituição Estadual.Nos termos do 

parágrafo único do artigo 14, §1° da Lei n. 12.016/09, esta sentença está 

sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, esgotado o prazo para 

recursos voluntários, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

deste Estado, fazendo-se grafar as homenagens deste Juízo.Com o 

trânsito em julgado e observado às formalidades legais, arquive-se.PRIC. 

Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 832739 Nr: 38308-48.2013.811.0041

 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: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO 

PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO J. R. BOAVENTURA - 

OAB:9271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE XAVIER RIBEIRO - 

OAB:19465/B

 Diante de todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos.Condeno o 

Requerente em custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro 

em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do §2º, 

do art. 85, do CPC, contudo, fica suspensa sua exigibilidade em virtude de 

gratuidade de justiça deferida à fl. 41.Transitada esta em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos com as devidas baixas.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 789650 Nr: 43668-95.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO JOSE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO CORRÊA DE OLIVEIRA - 

OAB:7344/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAINE FEIJO MACEDO - 

OAB:1874419

 Diante de todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, 

para reconhecer o direito à implantação do auxílio acidente.Tendo em vista 

a juntada do laudo pericial, determino a expedição de alvará para 

levantamento dos honorários periciais, observando os dados bancários 

indicados pelo Sr. Perito à fl. 120.Oficie-se a autarquia previdenciária para 

que tome conhecimento desta decisão.Sem custas, condeno o Requerido 

ao pagamento de honorários advocatícios, deixando contudo, de fixar 

neste momento o percentual da condenação, nos termos do §4º, II do art. 

85 do CPC.Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. 

TJ/MT, para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 886458 Nr: 20870-72.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRINALDO SILVA PENHA, OTANIEL DIONISO DOS 

SANTOS, JANILDE BENTO SOARES DA SILVA, JOCINEI SILVA DE 

MIRANDA, ANA PAULA DE OLIVEIRA, TATIANA ROSA CARVALHO DE 

RIBEIRO, LINDSON MARRIQUE ROCHA, RENATO MIGUEL FERNANDES, 

EDENIO SEBASTIAO FARIA DA SILVA, SILVANIA DA SILVA FERRI, 

GUSTAVO DOMINGOS SAKR BISINOTO, ANDERLUCI DOS SANTOS 

ZANETTI, LUIZ FRANCISCO BORGES, ALESSANDRO CARVALHO DE 

MELO, ELCIO PESSOA DE SOUZA, JULIE FERNANDA PEDROSO LABAIG, 

JONIEL SANTANA DA SILVA, REGIANE MOREIRA DUTRA, ADALBERTO 

CESAR SERAPIAO, GILMARA DE FATIMA LARA GARCIA, BENEDITO DE 

JESUS BENEVIDES, CRISTIANA MOTTA, LUIS EDUARDO FERREIRA, 

FABIANO FERNANDES DE OLIVEIRA PINTO, VALDIVINA VIELA BUENO 

PAGEL, MARIA APARECIDA BARBOSA RIBEIRO, ELAINE HOFFMANN, 

LUIZA BERNADETE FARIA DA SILVA, RICARDO FURLANETTO AMORIM, 

PAMELLA VIEIRA CABALHEIRO DE CARVALHO, WALDERSON PEDROSO 

LINO, JORGE DAVI FREIY, ANTONIO LEITE DA SILVA, NILCEIA JOSE DA 

SILVA, ELIANDRA BARBOSA DE OLIVEIRA, JORGE MELGAREJO 

ROMERO, TEODOMIRO GONÇALVES SERAPIAO FILHO, ROSANGELA 

CABRAL ROSA LAZARIN, MIGUEL CASTILHO JUNIOR, MURILO MARTINS 

BRAGATO, JOAQUIM MARCELO PROFETA DA CRUZ NETO, LUCIANO 

ALVES BARBOSA, VERONICA APARECIDA DE MORAES, ADAMO ALVES 

PEREIRA, JILDONEI LAZZARETTI, TARCIS ALVAN OLIVA DOS SANTOS, 

ELISANGELA HOFFMANN, ROGERIO LUIS GABILLAN SANCHES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, UNEMAT - 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO, SINTESMAT 

SINDICATO DOS TECNICOS DA EDUC. SUP. DA UNEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS APARECIDO DE 

AGUIAR - OAB:9.769/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ DE CASTRO JUNIOR - 

OAB:17.095/MT, PATRICK DE ARAÚJO AYALA (Procurador do 

Estado) - OAB:

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS, extinguindo o 

feito com análise do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.Condeno os 

Requerentes em custas processuais e honorários advocatícios, que 

arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos 

do §2º, do art. 85, do CPC, contudo, fica suspensa sua exigibilidade em 

virtude de gratuidade de justiça deferida à fl. 279.Sentença não sujeita ao 

reexame necessário (art. 496, I, do CPC).Transitada esta em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos com as devidas baixas.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 802985 Nr: 9449-22.2013.811.0041

 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: SINDICATO DOS ESCRIVÃES DE POLÍCIA JUDICIÁRIO 

CIVIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7533-A/MT, FABIO MOREIRA PEREIRA - 

OAB:9405//MT, KALYNCA DA SILVA INEZ DE ALMEIDA - 

OAB:15.598/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA 

(PROC. DO ESTADO) - OAB:MT 4509/O

 Diante de todo o exposto, RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO, JULGANDO O 

PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 

487, II do CPC.Condeno o Requerente em custas processuais e honorários 

advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da 

causa, nos termos do §2º, do art. 85, do CPC, contudo, fica suspensa sua 

exigibilidade em razão de deferimento de gratuidade de justiça à fl. 

72.Transitada esta em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com 

as devidas baixas.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 832936 Nr: 38468-73.2013.811.0041
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELLEN MARLEY DA SILVA ANUNCIAÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO PAULO NOGUEIRA 

NICOLINO - OAB:8941/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRÍCIA CAVALCANTI 

ALBUQUERQUE (PROCURADORA MUNICIPAL) - OAB:7.892/MT

 Diante de todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS.Condeno 

a Requerente em custas processuais e honorários advocatícios, que 

arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos 

do §2º, do art. 85, do CPC, contudo, fica suspensa sua exigibilidade em 

virtude de gratuidade de justiça deferida à fl. 41.Transitada esta em 

julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as devidas 

baixas.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 886460 Nr: 20872-42.2014.811.0041

 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: MOISÉS RIBEIRO DE OLIVEIRA, PAULO RENATO 

RODRIGUES, RENATO DE OLIVEIRA ASSIS, ILDOMAR MELCHIADES 

FERREIRA LOBO, DIVINA APARECIDA COSTA DOS SANTOS, TIAGO LUIS 

DE ANDRADE, LETÍCIA DE CASTRO E SOUZA, ANDRÉ MOREIRA, PAULO 

ROBERTO JUSVIAK DAMBROS, EDELSON REGIS DE LIMA, EDUARDO 

MELO ZINHANI, EZEQUIEL NUNES PACHECO, EDILEIA GONÇALVES LEITE, 

GUSTAVO LAET RODRIGUES, EDSON MACIEL DE LIMA, LUIS CAMPOS DE 

ARRUDA, MARCIEL DOS REIS FERREIRA, ROSENIL FERREIRA DE MATOS, 

REINALDO NORBERTO DA SILVA, FABIO ISER, REINALDO BENEDITO DE 

MATOS, MANOEL GOMES DA LUZ, MÁRCIA LOPES, NEUSO GERALDO DA 

SILVA, ALEX SANDRO DALFITO, LUCIANO DE PINHO GARCIA, RAMON 

RAMSES YUCATAN OLIVEIRA, CRISTHIANE SANTANA DE SOUZA, 

MICHAEL JHONATAN SOUSA SANTOS, DOUGLAS EHLE NODARI, CAMILA 

FERRER ANTUNES MACIEL, MAURENIR DE OLIVEIRA LEITE, MANOEL 

FERREIRA DA SILVA, WILLIAN ABUTAKKA DE MORAES, WELINGTON 

APARECIDO AIRES, MIQUEIAS MARQUES DA SILVA, HELITON FERREIRA 

ORTIZ, ELIAS FERNANDES BARBOSA, LAIZA BENTA ALMEIDA LLEDO, 

VERA LUCIA BISSOLI DE AGUIAR, EUGENIA LEITE ALVES, LUIZ MAR 

FAQUINI JUNIOR, LEONARDO DE MELO DE OLIVEIRA, JAIME MACEDO 

FRANÇA, SERGIO NEY FARIA LEITE, GASPARINO DE LIMA CIRQUEIRA, 

NEIDE MARIANA ANICETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, UNEMAT - 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO, SINTESMAT 

SINDICATO DOS TECNICOS DA EDUC. SUP. DA UNEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS APARECIDO DE 

AGUIAR - OAB:9.769/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ DE CASTRO JUNIOR - 

OAB:17.095/MT, PAULO CESAR DE CARVALHO GOMES JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:16804-A, PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, RAFAELA EMILIA 

BORTOLINI - OAB:15.976/MT

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS, extinguindo o 

feito com análise do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.Condeno os 

Requerentes em custas processuais e honorários advocatícios, que 

arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos 

do §2º, do art. 85, do CPC, contudo, fica suspensa sua exigibilidade em 

virtude de gratuidade de justiça deferida à fl. 271.Sentença não sujeita ao 

reexame necessário (art. 496, I, do CPC).Transitada esta em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos com as devidas baixas.P.R.I.C.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1076977 Nr: 58643-20.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO ALVES MARTINS, MARTA ALVES MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO JOSE DE ASSIS - 

OAB:PROC DO ESTADO

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FERNANDA MARIA 

CÍCERO DE SÁ SOARES, para devolução dos autos nº 

58643-20.2015.811.0041, Protocolo 1076977, 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.: 340569 Nr: 11020-04.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS FAUSTINO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ROBERTO GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:10168/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÍCOLAS FRANCESCO 

CALHEIROS DE LIMA - PROC. FEDERAL. INSS - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANTONIO ROBERTO 

GOMES DE OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 

11020-04.2008.811.0041, Protocolo 340569, 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.: 832382 Nr: 37972-44.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS FAUSTINO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 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) ANTONIO ROBERTO 

GOMES DE OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 

37972-44.2013.811.0041, Protocolo 832382, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1015500 Nr: 29942-49.2015.811.0041

 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: DARBIAN BONIFÁCIO MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARDONIL MANOEL GONZALEZ 

JUNIOR - OAB:13945/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:PROC.

 Diante de todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos.Condeno o 

Requerente em custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro 

em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do §2º, 

do art. 85, do CPC, contudo, fica suspensa sua exigibilidade em virtude de 

gratuidade de justiça deferida.Transitado em julgado, certifique-se e 

arquivem-se os autos com as devidas baixas.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 989206 Nr: 18180-36.2015.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J H DE CARVALHO SANTOS ME, JOSE HENRIQUE DE 

CARVALHO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESIDENTE DO DETRAN - DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONE APARECIDA MENDES 

PEREIRA - OAB:5.019/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 nem honorários advocatícios, pois incabíveis 

neste caso.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas pertinentes.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1020705 Nr: 32284-33.2015.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANDIRA BRITO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRANSITO DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE EUSTAQUIO DUARTE - 

OAB:11.218-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante de todo o exposto, com esteio nos arts. 5º, LXIX, da Constituição 

Federal, c/c art. 1º, da Lei nº 12.016/09, vale dizer presente o direito 

líquido e certo, CONCEDO A SEGURANÇA, determinando que a autoridade 

impetrada limite a cobrança das diárias de estadia do veículo no pátio do 

DETRAN à 30 (trinta) dias, bem como autorizando o licenciamento do 

veículo do Impetrante, restringindo-se ao exercício do ano de 2015, sem o 

pagamento das infrações de trânsito apontadas na inicial, tornando 

definitiva a liminar deferida.

Oficie-se a autoridade coatora quanto ao inteiro teor da sentença, por 

intermédio do oficial do juízo ou pelo correio, mediante correspondência 

com aviso de recebimento (art. 13, da Lei nº 12.016/2009).

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.

Processo isento de custas e honorários advocatícios, conforme dispõem 

as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o art. 10, inciso XXII, da 

Constituição do Estado de Mato Grosso.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1129447 Nr: 22797-05.2016.811.0041

 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: LEANDRO JOSÉ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRANSITO DE MATOGROSSO, SINFRA SECRETARIA DE INFRA 

ESTRUTURA DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAERTT RODRIGUES DA SILVA 

- OAB:16.262/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante de todo o exposto, com esteio nos arts. 5º, LXIX, da Constituição 

Federal, c/c art. 1º, da Lei nº 12.016/09, vale dizer presente o direito 

líquido e certo, CONCEDO A SEGURANÇA, para determinar ao Impetrado 

que expeça em favor do Impetrante a Carteira Nacional de Habilitação 

(CNH) definitiva, desde que regulara documentação a ser apresentado ao 

Órgão de Trânsito e preenchidas as demais exigências. Não é o caso de 

continuarem suspensas as multas impostas, pois o Órgão de Trânsito, 

desde que utilize os meios adequados, pode e deve cobrá-las.

 Oficie-se a autoridade coatora quanto ao inteiro teor da sentença, por 

intermédio do oficial do juízo ou pelo correio, mediante correspondência 

com aviso de recebimento (art. 13, da Lei nº 12.016/2009).

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.

Processo isento de custas e honorários advocatícios, conforme dispõem 

as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o art. 10, inciso XXII, da 

Constituição do Estado de Mato Grosso.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1058405 Nr: 50217-19.2015.811.0041

 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: ROSE MARY DE QUEIROZ LIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE APARECIDA DA 

SILVA - OAB:6467/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO BARRETO - OAB:

 Vistos, etc.

Analisando os autos verifico que o Requerido, apesar e devidamente 

intimado a cumprir a medida liminar deferida nestes autos, quedou-se 

inerte.

A parte Requerente apresenta petição encartada na fl. 231 requerendo 

bloqueio junto às contas do Requerido dos valores necessários para 

aquisição do medicamento a fim de que a autora possa prosseguir com o 

tratamento.

Todavia, constato que com o pedido de fl. 231 não foi juntado novo 

orçamento. Os últimos orçamentos carreados aos autos (fls. 198/201) 

foram elaborados nos meses de novembro de 2017, portanto, podem estar 

defasados.

Assim, determino seja intimada a parte Requerente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresentar os orçamentos atualizados.

Após, retornem os autos conclusos para análise do pedido.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1050739 Nr: 46793-66.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO CEZAR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:17.147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 850537 Nr: 53566-98.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GONÇALINA MODESTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAÚJO - 

OAB:13.179-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 Vistos,

Trata-se de pedido de execução de sentença promovido por GONÇALINA 

MODESTO DA SILA contra o MUNICIPIO DE CUIABA.

A sentença condenatória foi proferida nos seguintes termos:

“Pelo exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela Requerente, para condenar o 

Requerido MUNICIPIO DE CUIABA, a incorporar à remuneração da 

Requerente, o percentual decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do Real para URV, bem como, para condenar o Requerido, no 

pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal 
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dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação, valores que serão apurados em liquidação de sentença, devendo a 

incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no 

período.” (sublinhei)

Destarte, para fins de elucidação da controvérsia, deve ser promovida a 

liquidação da sentença como determinado em sentença, que para o 

presente caso, deverá adotar o procedimento por arbitramento, nos 

termos do Art. 509, I, CPC.

Posto isto, determino seja intimado o executado Município de Cuiabá 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1052077 Nr: 47442-31.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA PIRES FAGUNDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:OAB/MT 13.719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULYANA LANNES ANDRADE - 

OAB:PROC. DO MUNC

 Vistos,

Trata-se de pedido de execução de sentença promovido por ANA PIRES 

FAGUNDES contra o MUNICIPIO DE CUIABA.

A sentença condenatória foi proferida nos seguintes termos:

“Pelo exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela Requerente, para condenar o 

Requerido MUNICIPIO DE CUIABA, a incorporar à remuneração da 

Requerente, o percentual decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do Real para URV, bem como, para condenar o Requerido, no 

pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal 

dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação, valores que serão apurados em liquidação de sentença, devendo a 

incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no 

período.” (sublinhei)

Destarte, para fins de elucidação da controvérsia, deve ser promovida a 

liquidação da sentença como determinado em sentença, que para o 

presente caso, deverá adotar o procedimento por arbitramento, nos 

termos do Art. 509, I, CPC.

Posto isto, determino seja intimado o executado Município de Cuiabá 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 853742 Nr: 56375-61.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMIL ANTONIO DA SILVA, ANTÔNIO DE OLIVEIRA, 

ILDEFONSO TAQUES DE LUCENA, EUZAITE NUNES DE ALMEIDA, 

ELIELSON TADEU DE CASTRO, ENÉZIO ARRUDA DE ALMEIDA, LINO 

BISPO DE SOUZA, PAULO ALBERTO MICHELOTTO, AÉCIO BENEDITO DIAS 

PACHECO, ORLANDO GARCIA, JOSÉ AUGUSTO TAQUES VITAL, MILSON 

NUNES DE ALMEIDA, JOSE ANTONIO PEREIRA DE MAGALHAES, 

WALDEMIR DA CRUZ BOTELHO, ZOÉ OLIVEIRA DE CONCEIÇAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE NEVES - 

OAB:10.036/MT, JOSE EDUARDO MIRANDA - OAB:5023

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULYANA LANNES ANDRADE 

(PROCURADORA DO MUNICÍPIO) - OAB:19.398/MT, PATRÍCIA 

CAVALCANTI ALBUQUERQUE (PROCURADORA MUNICIPAL) - 

OAB:7.892/MT

 Vistos etc.

Inicialmente, INDEFIRO o pedido de autuação em apartado para 

cumprimento de sentença no caso vertente.

Saliento que este não é o único processo que envolve múltiplos autores e, 

em todos, o cumprimento da sentença tem sido feito nos mesmos autos.

Quanto ao pedido para incorporação do percentual de 11,98%, Este juízo 

tem o entendimento de que diante da análise firmada pelo Supremo 

Tribunal Federal no RE 561836/RN, o direito à incorporação dos 11,98% se 

mostra viável caso, uma vez realizada a reestruturação da carreira da 

categoria, constatar-se a perda salarial pela sua não incorporação aos 

vencimentos.

Uma vez constatado o contrário, restaria caracterizado que os autores já 

gozam de tal benefício, acarretando a falta de interesse processual em 

promover o cumprimento da sentença.

Destarte, para fins de elucidação da controvérsia, deve ser promovida a 

liquidação como determinado em sentença, que para o presente caso, 

deverá adotar o procedimento por arbitramento, nos termos do Art. 509, I, 

CPC.

Em sendo assim e considerando que os autores já se manifestaram nos 

autos, intime-se o requerido para, se assim desejar, apresentar pareceres 

ou documentos elucidativos que entender pertinentes, no prazo de 10 

dias.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1023293-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C L V MULTIMARCAS LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DEL BARCO AZEVEDO OAB - MT14940/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADOR CHEFE DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos etc. Trata-se de ação movida em desfavor do ESTADO DE MATO 

GROSSO. Manuseando os autos, verifico que o débito fiscal em discussão 

já se encontra inscrito em Dívida Ativa. Diante dessa constatação, a 

competência para seu julgamento não é desta especializada, uma vez que 

a competência da Vara de Execução Fiscal da Capital é absoluta. A 

Resolução nº 023/2013/TP do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é clara 

ao declarar a competência da Vara de Execução Fiscal da Capital para 

processos que tenham objeto semelhante ao caso vertente, excetuando a 

hipótese das ações em que não ocorreu a inscrição dos débitos em dívida 

ativa: “Processar e julgar, exclusivamente, os executivos fiscais da 

Fazenda Estadual e Municipal, as ações correlatadas e os incidentes dele 

decorrentes com exceção das ações referentes a débitos fiscais não 

inseridos em dívida ativa.” Ressalto que em decisão recente a Turma de 

Câmaras Reunidas de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, em conflito de competência (CC n. 37907/2016) decidiu que, 

in verbis: CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO CONSTITUTIVA DE 

ANULAÇÃO DE PROTESTO DE DÉBITO FISCAL PRESCRITO – DÉBITO 

INSERIDO NA DÍVIDA ATIVA – COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL – RESOLUÇÃO Nº 23, DE 21 DE NOVEMBRO DE 

2013, TJMT. Nos termos da Resolução nº 23, de 21 de novembro de 2013, 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, artigo 2º, à Vara Especializada de 

Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá compete: “Processar e Julgar, 

exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, 

as ações correlatas e os incidentes deles decorrentes, com exceção das 

ações referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida ativa”. A 

competência é da referida Vara. (TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS 

DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO – CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 

37907/2016. RELATOR: DES. LUIZ CARLOS DA COSTA. DATA DO 

JULGAMENTE 16/09/2016.) 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. AGAMENON 

ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Sentença
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Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005336-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA LOBATO BIONDO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Outros Interessados:

SONIMED SERVICOS MEDICOS SS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Trata-se de Ação Cominatória para cumprimento de obrigação 

de fazer (com pedido de tutela específica de urgência) ajuizada por 

ÂNGELA MARIA LOBATO BIONDO em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO e do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, objetivando a realização de cirurgia 

de Angioplastia com implante de Stents Farmacológicos e a continuidade 

do tratamento necessário para preservar a sua saúde e vida, incluindo a 

realização de exames e cirurgias complementares para o caso, além de 

suporte de UTI. Na inicial relatou que é hipertensa e portadora de 

insuficiência real crônica e se encontrava acometida de quadro de Angina 

Pectoris aos mínimos esforços e, após realização de cateterismo 

diagnosticou doença multiarterial coronariana obstrutiva grave. Com a 

inicial vieram documentos. Parecer do NAT ao ID. 4980627. Antecipação 

de tutela deferida ao ID. 4998571. Os Requeridos foram intimados e 

citados. Contestação do Estado ao ID. 5534380. Pedido de bloqueio judicial 

ao ID. 5621992. Os requeridos foram intimados pessoalmente para cumprir 

a decisão, porém quedaram-se inertes. Houve bloqueio judicial ao ID. 

6742936. O Juízo intimou a autora a prestar contas e uma vez que a 

Defensoria Pública não conseguiu localizá-la, requereu sua intimação 

pessoal. O Estado juntou informação aos autos que a autoria teria 

realizado o procedimento pela UNIMED (fls. 116/119). A Defensoria 

requereu intimação da empresa fornecedora beneficiária (ID. 9955575). A 

Certidão de ID. 10172569 deu conta de que o valor bloqueado está 

vinculado aos autos e que não foi transferido para o fornecedor haja vista 

ainda não terem sido prestadas as contas devidas. O Juízo intimou a 

empresa para esclarecer se o procedimento foi realizado ou não. A 

Sonicardio & Vascular informou nos autos que não realizou qualquer 

procedimento médico junto à Requerente e que a mesma teria realizado o 

procedimento através de convênio médico com a Unimed (ID. 12431693). 

A Defensoria foi intimada a ser manifestar sobre estas informações e, 

tendo em vista a realização do procedimento por outra via, requereu o 

levantamento do valor bloqueado. Ao ID. 12790127 determinei a devolução 

do valor bloqueado aos requeridos de forma equânime. Ao ID. 13031113 a 

Defensoria requereu a extinção do feito nos termos do artigo 485, VIII, do 

CPC/2015, haja vista a autora ter realizado o procedimento por outros 

meios. Os Requeridos concordaram com a extinção do feito. É o relatório. 

Decido. Conforme informado pela Defensoria, o procedimento médico 

pleiteado já foi realizado pelo autor por meios próprios. Dessa forma se 

manifestou desistindo da ação. Sem maiores delongas, não sendo mais 

necessário o cumprimento de qualquer obrigação pelos Requeridos, a 

extinção sem mérito é medida que se impõe. Diante do exposto, JULGO O 

PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO pela perda do objeto, 

com fulcro no art. 485, VIII do CPC. Sem custas processuais e nem 

honorários advocatícios, pois incabíveis neste caso. Certifique a 

Secretaria o cumprimento da decisão que determinou a devolução do valor 

bloqueado aos Requeridos (ID. 12790127). Devolvidos os valores e 

transitada esta em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

devidas baixas. P.R.I.C. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ 

DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020234-21.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR ANTUNES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (RÉU)

Outros Interessados:

SILMARA ANTUNES DE OLIVEIRA OAB - 051.067.181-04 

(REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se constar a informação de 

ID. 4580966 dando conta do falecimento do autor e também petição da 

Defensoria Pública (ID. 12825762) requerendo a extinção desta AÇÃO 

COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA. Conforme exposto acima, o Autor faleceu em 16.11.2016, 

sendo, no caso, impossível a continuação do feito, uma vez que se trata 

de ação indisponível e de natureza personalíssima. Dessa forma, com 

fulcro no Art. 485, IX, do Código de Processo Civil, julgo o processo 

EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas e nem honorários 

advocatícios, diante da gratuidade de justiça deferida à parte autora (fl. 

29). Transitado em julgado, certifique-se e arquive-se com as respectivas 

baixas. P.R.I.C. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006129-39.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IZETE FERREIRA MARTINS (AUTOR)

ARY MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO OAB - MT0012586A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos. Trata-se de Ação de indenização por danos morais e materiais 

proposta por ARY MARTINS e IZETE FERREIRA DA SILVA contra o 

ESTADO DE MATO GROSSO. Os requerentes relatam que responderam a 

processo criminal e administrativo, proveniente de peça denunciatória da 

lavra da respeitável Promotora de Justiça, instaurado por uma portaria em 

face de uma reportagem de jornal local, atribuindo aos autores o 

cometimento do ilícito penal inserido no artigo 1º, parágrafo 1º, inciso II da 

Lei 9.613/1998. Os autores afirmam que foram absolvidos do processo 

criminal (processo nº 267/2008), relatando, também, o 1º Requerente – 

Ary Martins, Agente de Tributos Estadual – que foi absolvido no PAD 

instaurado em seu desfavor. Alegam que em razão de tal processo 

sofreram diversos danos materiais e morais. Pugnam pela condenação do 

Estado em danos morais no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) 

para cada um dos autores e em danos materiais no valor de R$ 50.000,00 

(cinquenta mil), também para cada um dos autores, corrigidos. O 

requerido, citado, apresentou contestação ao ID. 1610025, 

tempestivamente. A requerente apresentou impugnação à contestação ao 

ID. 1679648 repisando os argumentos trazidos na inicial. As partes foram 

intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir. Ambas 

pugnaram pelo julgamento antecipado da lide, uma vez que não têm outras 

provas a produzir a não ser aquelas constantes dos autos. O Ministério 

Público, intimado, entendeu que não há interesse público capaz de 

justificar sua intervenção. É o que cumpria relatar. Decido. O processo 

está apto a ser julgado antecipadamente, nos termos do art. 355, I, CPC. 

Havendo preliminares estas devem ser analisadas primeiramente. O 

Requerido argumentou preliminarmente a impossibilidade de se conceder o 

benefício da gratuidade da justiça aos autores, haja vista que o primeiro 

requerente é agente de tributos estadual, percebendo remuneração em 

torno de R$ 21.742,83, valor bastante acima da média dos trabalhadores 

brasileiros. Tem razão o Requerido, pois, de fato, os valores que auferem 

o autor Ary Martins são mais que suficientes para o pagamento das 

custas processuais. Dessa forma, e nos termos do art. 100, CPC, revogo 

o benefício de gratuidade da justiça, devendo os autores promover o 

recolhimento das custas no prazo de 15 (quinze) dias. Não há que se falar 

aqui em cerceamento de defesa, uma vez que consta nos autos 

documento (fl. 1621) que comprova que o autor aufere renda razoável e 

suficiente para o pagamento das custas. Ademais, na resposta à 

constatação foi oportunizado ao mesmo se manifestar sobre tal preliminar, 

o que não fez. Superada a preliminar, sigo para o mérito. Para que a 

responsabilidade civil do Estado reste caracterizada três elementos se 

mostram indispensáveis: a) conduta (ação ou omissão); b) nexo de 

causalidade; c) dano. Inicialmente, cabe analisar a conduta a fim de 

verificar a sua licitude ou ilicitude. Infere-se, dos autos, que o Estado não 
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teve uma conduta ilícita. Nos termos do art. 188, CC: Art. 188. Não 

constituem atos ilícitos: I - os praticados em legítima defesa ou no exercício 

regular de um direito reconhecido; II - a deterioração ou destruição da 

coisa alheia, ou a lesão a pessoa, a fim de remover perigo iminente. 

Parágrafo único. No caso do inciso II, o ato será legítimo somente quando 

as circunstâncias o tornarem absolutamente necessário, não excedendo 

os limites do indispensável para a remoção do perigo. No caso em tela, o 

Estado, em todos os momentos agiu em estrito cumprimento de seus 

deveres legais, entre eles, o de exercer seu poder de polícia, sua função 

jurisdicional. Entendo não haver ato ilícito quando o Estado age cumprindo 

seu dever legal. O processo judicial e o processo administrativo em 

questão não estão eivados de qualquer vício que demonstre atitude ilegal 

por parte dos agentes públicos envolvidos. Aos autores foram ofertadas 

todas as garantias processuais, ampla defesa, possibilidade de produzir 

provas, etc. Não há qualquer abuso de poder por parte das autoridades 

envolvidas. Uma vez que as autoridades envolvidas cumpriram todas as 

exigências legais e constitucionais, entendo que posterior absolvição por 

insuficiência de provas não tem o condão de gerar responsabilidade do 

Estado. Merece lembrar que os agentes públicos se conduzem pelo 

princípio da legalidade, nos termos constitucionais: Art. 37. A 

administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios 

de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, 

também, ao seguinte: Seguindo, entendo que, por não haver ato ilícito não 

há que se falar em dano moral ou material. A doutrina entende que o dano 

moral seria a violação a um dos direitos da personalidade, como por 

exemplo, o direito à honra e à dignidade, decorrente de um ATO ILÍCITO. 

Venosa entende que: o dano moral estará presente quando uma conduta 

ilícita causar a determinado indivíduo extremo sofrimento psicológico e 

físico que ultrapasse o razoável ou o mero dissabor, sentimentos estes, 

que muitas vezes podem até mesmo levar à vítima a desenvolver 

patologias, como depressão, síndromes, inibições ou bloqueios. (VENOSA, 

Silvio de Salvo. Direito Civil: Responsabilidade Civil. 15. ed. São Paulo: 

Atlas, 2015) Assim sendo, o pedido de dano moral e também de dano 

material não podem ser acolhidos, quer pela ausência de ato ilícito, quer 

ainda por ausência de qualquer prova dos referidos danos. O nexo de 

causalidade não está presente, uma vez que não há dano decorrente de 

conduta ilícita do Estado. Os Tribunais têm julgado neste sentido, senão 

vejamos: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – ERRO 

JUDICIÁRIO – INOCORRÊNCIA – REVISÃO CRIMINAL POSTERIOR QUE 

CULMINOU NA ABSOLVIÇÃO DO AUTOR – EXERCÍCIO REGULAR DA 

ATIVIDADE JURISDICIONAL – DIVERSOS INDÍCIOS DA PRÁTICA DO CRIME 

– RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se configura a responsabilidade civil do 

Estado em face de danos eventualmente causados por atos de 

persecução penal quando sobrevém absolvição do acusado, pois a 

admissibilidade da denúncia repousa em juízo provisório da prática 

delituosa, de todo legítimo. 2. Havendo indícios da prática da conduta 

criminosa, torna-se necessária a instauração da competente ação penal, 

por meio da qual se viabiliza a elucidação dos fatos. 3. A responsabilidade 

do Estado, de que trata o art. 37, § 6º, da Constituição, só se admite nas 

hipóteses de atos eivados de alguma ilicitude, inexistente no caso 

concreto. (...) Logo, não se trata de erro do judiciário propriamente dito, 

pois diversos eram os indícios que levaram a autoridade judiciária a 

processar e condenar o apelante. A valoração equivocada dos elementos 

de prova não enseja dano moral, muito menos a ocorrência de erro 

judiciário. (TJMT. APELAÇÃO Nº 4434/2016. Data de julgamento: 

1 8 . 1 2 . 2 0 1 7 .  D i s p o n í v e l  e m : 

ht tp: / / jur isprudenc ia . t jmt . jus .br /home/RetornaDocumentoAcordao?

tipoProcesso=Acordao&id=370678&colegiado=Segunda ) No caso em 

análise, a conduta que deu origem à movimentação da máquina estatal 

para apuração de crimes foi causada pelo próprio filho dos requerentes, 

Adriano Ferreira Martins, conforme consta da inicial: “A denúncia 

baseou-se em Inquérito Policial (DOC.02), relativo a apreensão em 

23/01/2002, de uma quantia equivalente a R$ 158.600,00 (Cento e 

Cinquenta e oito mil e seiscentos reais), valor este que encontrava-se 

acondicionado em uma caixa de ferramentas, no porta-malas do veículo 

Omega CD/GM, cor verde, Placa JHR4748, em posse do Sr. Adriano 

Ferreira Martins, sendo que o mesmo em suas primeiras declarações, 

atribuiu ao pai, Sr, Ary Martins, Agente de Fiscalização e Arrecadação – 

AFA, por receio de acharem que ele era ladrão de banco, ou extorquirem 

por causa do valor.” O filho dos requerentes conduzia veículo que em seu 

interior continha a quantia de R$ 158.600,00 (cento e cinquenta e oito mil e 

seiscentos reais), sendo que, abordado por policiais, informou aos 

mesmos que esse dinheiro pertencia aos seus genitores (autores desta 

ação). Somente após é que Adriano Ferreira Martins mencionou o 

verdadeiro proprietário, que seria Ramiro Borges. Assim, é mais do que 

evidente que havia elementos acerca de prática criminosa e indícios de 

envolvimento dos autores no fato. Estes requisitos tornam possível o 

oferecimento de denúncia. Repiso que os autores tiveram garantido o 

devido processo legal, portanto, não há que se falar em ilegalidade, por 

terem sido absolvidos. Saliento, ainda, que não possibilidade de 

responsabilização do Estado, se não estiver demonstrado erro judicial, 

abuso de autoridade ou ilegalidade do ato. A absolvição faz parte da 

prestação jurisdicional! Trata-se de cumprimento de dever legal. Diante de 

todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos. Condeno os 

Requerentes em custas processuais e honorários advocatícios, que 

arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos 

do §2º, do art. 85, do CPC. Após o trânsito em julgado, arquiva-se com as 

baixas necessárias. P. R. I. C. AGAMENOM ALCANÂRA MORENO JUNIOR 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1038000-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALTERMY GIRARD RIBEIRO DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR EMILIO CARBONARI JUNIOR OAB - MT22696/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Arnon Osny, Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos. Cuida-se de Mandado de Segurança com Pedido de Liminar 

impetrado por WALTERMY GIRARD RIBEIRO DA SILVA, devidamente 

qualificado nos autos, contra ato praticado pelo PRESIDENTE DO 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO – DETRAN/MT, postulando um provimento jurisdicional para que 

se suspenda a exigência do pagamento das multas como condição sine 

qua non ao licenciamento do veículo, permitindo efetuar o licenciamento do 

ano de 2017 do veículo M. BENZ Classe A 160 2003/2003, 1.6., Cor prata, 

Placa MSM-5265, Chassi 9BMMF33E43A050003. O impetrante foi intimado 

a emendar a inicial. A liminar foi deferida ao ID. 11707303. Notificada 

Notificada, a autoridade apresentou informações (ID. 11988931), com 

documentos. 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) inviabilidade da via eleita; b) ausência de prova pré-constituída; 

c) ilegitimidade passiva e d) incompetência da Justiça Estadual do Estado 

de Mato Grosso. No que toca à “inviabilidade da via eleita” não assiste 

razão à autoridade coatora, isto porque o mandado de segurança é 

remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, 

ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver 

justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso 

LXIX do art. 5º da Constituição Federal e art. 1º da Lei nº. 12.016/09. Em 

relação a preliminar de “ausência de prova pré-constituída” também não 

tem razão a impetrada, uma vez que os documentos carreados aos autos 

se mostraram suficientes tanto para a concessão da liminar quanto para a 

análise do mérito. Analisando o argumento de “ilegitimidade passiva”, 

também constato não ter razão a Impetrada. É certo que foi o DETRAN, por 

meio de seus agentes públicos, que vinculou a emissão do Documento do 

veículo ao pagamento das multas que recaiam sobre o mesmo. Assim, 

embora as multas tenham sido lançadas pelo Município de Cuiabá e 

Várzea Grande, é certo que o ato de vincular o licenciamento ao 

pagamento das mesmas foi perpetrado pela Impetrada. Assim não há que 

se falar em ilegitimidade para figurar no polo passivo deste writ. No que 

toca a “incompetência da Justiça Estadual” também não tem razão a 

autoridade coatora, pois uma vez que o Presidente do DETRAN detém 

legitimidade para figurar no polo passivo, posto que autoridade coatora, a 

competência é, sem dúvida, da Justiça Estadual. Portanto, rejeito as 

preliminares. Passo a analisar o mérito. O Mandado de Segurança é o 
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remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, 

ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver 

justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso 

LXIX do art. 5º da Constituição Federal e art. 1º da Lei nº. 12.016/09: “Art. 

1º – Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e 

certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, 

ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica 

sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, 

seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”. 

Dispõe ainda a supramencionada Lei em seu art. 7º, inciso III, que o juiz 

ordenará “que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando 

houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a 

ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida (...)”. Ao que se vê 

dos autos, através de mandado de segurança, busca a Impetrante o 

licenciamento do ano de 2017, relativo ao veículo M. BENZ Classe A 160 

2003/2003, 1.6., Cor prata, Placa MSM-5265, Chassi 

9BMMF33E43A050003 de sua propriedade, sem a exigência de vinculação 

e pagamento das multas lançadas no sistema do órgão de fiscalização. 

Pois bem. É cediço que se revela ilegal a vinculação do licenciamento, ou 

mesmo de questão envolvendo transferência de veículo, ao pagamento de 

multas, haja vista que a autarquia fiscalizadora dispõe de mecanismos 

próprios, que não o da coação, para receber, em Juízo, o que 

efetivamente lhe é devido, através do devido processo legal, com a 

franquia ao proprietário dos meios de defesa e recurso inerentes, 

trata-se, inclusive, de matéria sumulada, nos termos do que dispõe a 

Súmula nº. 323 do STF. Nessa esteira, o E. Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, de forma assente, firmou entendimento no sentido de ser 

ilegal e arbitrário condicionar o licenciamento e/ou transferência de 

veículos ao prévio pagamento de multa de trânsito, porquanto fere o 

princípio constitucional do devido processo legal. A esse respeito, 

colaciono os julgados abaixo: “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – 

MANDADO DE SEGURANÇA – MULTAS DE TRÂNSITO – PRELIMINAR DE 

INV IAB IL I D A D E  D A  V I A  E L E I T A  –  R E J E I Ç Ã O  – 

TRANSFERÊNCIA/LICENCIAMENTO DE VEÍCULO – VINCULAÇÃO A PRÉVIO 

PAGAMENTO DE MULTAS – INADMISSIBILIDADE – SENTENÇA 

RATIFICADA. Em se tratando de aplicação de penas de multa, ou seja, de 

matéria penal administrativa, o órgão público deve comprovar a estrita 

legalidade de seus atos. Pretendendo o interessado o reconhecimento da 

ilegalidade da autuação administrativa promovida pelo órgão de trânsito 

competente, tal ato é passível de correção pela via do mandamus. 

Afigura-se manifestamente ilegal a exigência feita pelo DETRAN-MT no 

sentido de condicionar a renovação de licenciamento ou transferência de 

veículo ao pagamento de multas”. (ReeNec, 12463/2012, DRA.MARILSEN 

ANDRADE ADDARIO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

08/05/2012, Data da publicação no DJE 15/05/2012) – Destaquei. 

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDANDO DE SEGURANÇA – 

LICENCIAMENTO DE VEÍCULO – VINCULAÇÃO AO PAGAMENTO DE 

MULTAS DE TRÂNSITO – ILEGALIDADE. NULIDADES – MATÉRIA QUE 

DEVE SER DISCUTIDA POR VIAS ORDINÁRIAS. SENTENÇA RATIFICADA. 

A discussão quanto à legalidade ou não de multas de trânsito, bem como 

notificação, deve se dar pelas vias ordinárias, não podendo, todavia, a 

renovação do licenciamento do veículo ficar condicionada ao seu prévio 

pagamento”. (ReeNec, 123480/2012, des. José Zuquim Nogueira, Quarta 

Câmara Cível, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 

31/10/2013) – Destaquei. Assim, o condicionamento do ato ao pagamento 

das multas não pode ser considerado exercício do poder de polícia, haja 

vista que acatar sua perpetração estar-se-ia regredindo aos primórdios do 

Direito moderno, cuja justiça era feita com as próprias mãos, algo 

inadmitido hodiernamente. Dessa forma, embora o art. 131, §2º do Código 

de Trânsito disponha que o CRLV somente pode ser emitido após a 

quitação de todos os débitos existentes relacionados ao veículo, entendo 

que este dispositivo legal se revela inconstitucional, pois a coerção dos 

administrados para cumprir determinadas exigências legais, seja direta ou 

indiretamente, implica em restrições a direitos individuais e, por essa 

razão, deve ser repelida. Data vênia, a legislação de trânsito não pode ter 

o condão de impedir a livre circulação de veículos e as prerrogativas 

inerentes ao direito de propriedade, e, na realidade, é isso que acontece, 

ficando o veículo da Impetrante impedido de transitar, pois sem a licença, 

há possibilidade até de ser apreendido, sem contar a imposição de novas 

multas e o lançamento de pontos na carteira de motorista. Trata-se, a meu 

ver, de sanção política, inadmissível em nosso sistema jurídico vigente. 

Diante de todo o exposto, com esteio nos arts. 5º, LXIX, da Constituição 

Federal, c/c art. 1º, da Lei nº 12.016/09, vale dizer presente o direito 

líquido e certo, CONCEDO A SEGURANÇA, para o fim de determinar que a 

autoridade coatora proceda ao licenciamento do ano de 2017 do veículo M. 

BENZ Classe A 160 2003/2003, 1.6., Cor prata, Placa MSM-5265, Chassi 

9BMMF33E43A050003 de propriedade do Impetrante, sem a exigência de 

vinculação e pagamento das multas lançadas no sistema do órgão de 

fiscalização, tornando definitiva a liminar deferida. Oficie-se a autoridade 

coatora quanto ao inteiro teor da sentença, por intermédio do oficial do 

juízo ou pelo correio, mediante correspondência com aviso de recebimento 

(art. 13, da Lei nº 12.016/2009). 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. Processo isento de custas e honorários 

advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, 

bem como o art. 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso. 

P. R. I. C. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002069-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO MACIEL ALVES FERRAZ (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MACIEL ALVES FERRAZ OAB - MT19463/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (IMPETRADO)

CHEFE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE CUIABÁ - MT 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos e etc. Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por BRUNO 

MACIEL ALVES FERRAZ contra ato dito coator praticado pelo PRESIDENTE 

DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT, postulando um provimento jurisdicional para que 

se suspenda a exigência do pagamento das multas como condição sine 

qua non ao licenciamento do veículo, permitindo efetuar o licenciamento do 

ano de 2018 do veículo VOLKSWAGEN/FOX, branco, ano 2016/2016, 

placa QBN-5061, renavam 1080494348. A liminar foi deferida em parte ao 

ID. 11654192 Notificada, a autoridade apresentou informações (ID. 

11742661), com documentos. 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) inviabilidade da via eleita; b) ausência 

de prova pré-constituída e c) ilegitimidade passiva. No que toca à 

“inviabilidade da via eleita” não assiste razão à autoridade coatora, isto 

porque o mandado de segurança é remédio constitucional para proteger 

direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, 

alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de 

autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5º da Constituição 

Federal e art. 1º da Lei nº. 12.016/09. Em relação a preliminar de “ausência 

de prova pré-constituída” também não tem razão a impetrada, uma vez que 

os documentos carreados aos autos se mostraram suficientes tanto para 

a concessão da liminar quanto para a análise do mérito. Analisando o 

argumento de “ilegitimidade passiva”, também constato não ter razão a 

Impetrada. É certo que foi o DETRAN, por meio de seus agentes públicos, 

que vinculou a emissão do Documento do veículo ao pagamento das 

multas que recaiam sobre o mesmo. Assim, embora as multas tenham sido 

lançadas pelo Município de Cuiabá, é certo que o ato de vincular o 

licenciamento ao pagamento das mesmas foi perpetrado pela Impetrada. 

Assim não há que se falar em ilegitimidade para figurar no polo passivo 

deste writ. Portanto, rejeito as preliminares. Passo a analisar o mérito. O 

Mandado de Segurança é o remédio constitucional para proteger direito 

líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém 

sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, 

conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5º da Constituição Federal e art. 1º 

da Lei nº. 12.016/09: “Art. 1º – Conceder-se-á mandado de segurança 

para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou 

habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer 

pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la 

por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103071/8/2018 Página 412 de 688



funções que exerça”. Dispõe ainda a supramencionada Lei em seu art. 7º, 

inciso III, que o juiz ordenará “que se suspenda o ato que deu motivo ao 

pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder 

resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida (...)”. Ao que 

se vê dos autos, através de mandado de segurança, busca a Impetrante o 

licenciamento do ano de 2018, relativo ao veículo VOLKSWAGEN/FOX, 

branco, ano 2016/2016, placa QBN-5061, renavam 1080494348 de sua 

propriedade, sem a exigência de vinculação e pagamento das multas 

lançadas no sistema do órgão de fiscalização. Pois bem. É cediço que se 

revela ilegal a vinculação do licenciamento, ou mesmo de questão 

envolvendo transferência de veículo, ao pagamento de multas, haja vista 

que a autarquia fiscalizadora dispõe de mecanismos próprios, que não o 

da coação, para receber, em Juízo, o que efetivamente lhe é devido, 

através do devido processo legal, com a franquia ao proprietário dos 

meios de defesa e recurso inerentes, trata-se, inclusive, de matéria 

sumulada, nos termos do que dispõe a Súmula nº. 323 do STF. Nessa 

esteira, o E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, de forma 

assente, firmou entendimento no sentido de ser ilegal e arbitrário 

condicionar o licenciamento e/ou transferência de veículos ao prévio 

pagamento de multa de trânsito, porquanto fere o princípio constitucional 

do devido processo legal. A esse respeito, colaciono os julgados abaixo: 

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – 

MULTAS DE TRÂNSITO – PRELIMINAR DE INVIABILIDADE DA VIA ELEITA – 

REJEIÇÃO – TRANSFERÊNCIA/LICENCIAMENTO DE VEÍCULO – 

VINCULAÇÃO A PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS – INADMISSIBILIDADE 

– SENTENÇA RATIFICADA. Em se tratando de aplicação de penas de 

multa, ou seja, de matéria penal administrativa, o órgão público deve 

comprovar a estrita legalidade de seus atos. Pretendendo o interessado o 

reconhecimento da ilegalidade da autuação administrativa promovida pelo 

órgão de trânsito competente, tal ato é passível de correção pela via do 

mandamus. Afigura-se manifestamente ilegal a exigência feita pelo 

DETRAN-MT no sentido de condicionar a renovação de licenciamento ou 

transferência de veículo ao pagamento de multas”. (ReeNec, 12463/2012, 

DRA.MARILSEN ANDRADE ADDARIO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 08/05/2012, Data da publicação no DJE 15/05/2012) – 

Destaquei. “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDANDO DE 

SEGURANÇA – LICENCIAMENTO DE VEÍCULO – VINCULAÇÃO AO 

PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO – ILEGALIDADE. NULIDADES – 

MATÉRIA QUE DEVE SER DISCUTIDA POR VIAS ORDINÁRIAS. SENTENÇA 

RATIFICADA. A discussão quanto à legalidade ou não de multas de 

trânsito, bem como notificação, deve se dar pelas vias ordinárias, não 

podendo, todavia, a renovação do licenciamento do veículo ficar 

condicionada ao seu prévio pagamento”. (ReeNec, 123480/2012, des. 

José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, Data do Julgamento 

22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013) – Destaquei. Assim, o 

condicionamento do ato ao pagamento das multas não pode ser 

considerado exercício do poder de polícia, haja vista que acatar sua 

perpetração estar-se-ia regredindo aos primórdios do Direito moderno, 

cuja justiça era feita com as próprias mãos, algo inadmitido hodiernamente. 

Dessa forma, embora o art. 131, §2º do Código de Trânsito disponha que o 

CRLV somente pode ser emitido após a quitação de todos os débitos 

existentes relacionados ao veículo, entendo que este dispositivo legal se 

revela inconstitucional, pois a coerção dos administrados para cumprir 

determinadas exigências legais, seja direta ou indiretamente, implica em 

restrições a direitos individuais e, por essa razão, deve ser repelida. Data 

vênia, a legislação de trânsito não pode ter o condão de impedir a livre 

circulação de veículos e as prerrogativas inerentes ao direito de 

propriedade, e, na realidade, é isso que acontece, ficando o veículo da 

Impetrante impedido de transitar, pois sem a licença, há possibilidade até 

de ser apreendido, sem contar a imposição de novas multas e o 

lançamento de pontos na carteira de motorista. Trata-se, a meu ver, de 

sanção política, inadmissível em nosso sistema jurídico vigente. Diante de 

todo o exposto, com esteio nos arts. 5º, LXIX, da Constituição Federal, c/c 

art. 1º, da Lei nº 12.016/09, vale dizer presente o direito líquido e certo, 

CONCEDO A SEGURANÇA, para o fim de determinar que a autoridade 

coatora proceda ao licenciamento do ano de 2018 do veículo 

VOLKSWAGEN/FOX, branco, ano 2016/2016, placa QBN-5061, renavam 

1080494348, de propriedade da Impetrante, sem a exigência de vinculação 

e pagamento das multas lançadas no sistema do órgão de fiscalização, 

tornando definitiva a liminar deferida. Oficie-se a autoridade coatora 

quanto ao inteiro teor da sentença, por intermédio do oficial do juízo ou 

pelo correio, mediante correspondência com aviso de recebimento (art. 13, 

da Lei nº 12.016/2009). 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. Processo isento de custas e honorários 

advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, 

bem como o art. 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso. 

P. R. I. C. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012794-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMERENCIANA AUXILIADORA BERNARDO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Processo nº 1012794-03.2018.8.11.0041 Vistos. EMERENCIANA 

AUXILADORA BERNARDO ajuizou a presente Ação de Cobrança, em face 

do ESTADO DE MATO GROSSO objetivando a condenação do Requerido 

ao pagamento verbas salariais decorrentes do período de 2007 a 2015 

consecutivamente. Em petição de Id. 13605358 a Autora requerer a 

extinção do processo sem resolução do mérito. Em síntese, é o 

necessário relato. Fundamento e decido. Verifico dos autos que ainda não 

houve a notificação/citação da parte adversa, razão pela qual possível à 

extinção do feito por desistência sem seu consentimento, não havendo 

incidência do disposto na Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça. Isto 

posto, acolho o pedido de extinção formulado pelo Embargante, e de 

consequência, com base no art. 485, inciso VIII, do Novo Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito. 

Transitado em julgado, certifique-se e arquivem-se com as respectivas 

baixas. Sem custas e honorários. P.R.I.C. AGAMENON ALCÂNTARA 

MORENO JÚNIOR Juiz de Direito

4ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004138-28.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA DORIANA CORREA FARIA DA COSTA (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-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1014970-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

U W TRANSPORTES EIRELI - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LORENA DIAS GARGAGLIONE OAB - MT14629/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

Gerente de Cadastro e Domicílio Tributário Eletrônico (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

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.
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015393-80.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA MAURA PEREIRA NAZARETH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR OAB - MT10681/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (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: 1001581-68.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOILSON FREDERICO FERREIRA DOS SANTOS (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: 1004509-89.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO MONTEIRO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOHAMAD RAHIM FARHAT OAB - MT0002542A (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: 1003346-74.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BERNARDETE SANTANA E SILVA (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: 1006279-20.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE CORREIA DE OLIVEIRA SOUSA RODRIGUES (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: 1008776-07.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELOISE BRITO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES OAB - MT0017567-O 

(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: 1001981-82.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIRTES CECILIA SCHUTZ (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: 1001300-15.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELINA PAULA METRAN (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: 1004816-43.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONIR CLEDIONE SIMON (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: 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: 1004625-95.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA AMANCIO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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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: 1011834-18.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN PAULO MIRANDA SOARES (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: 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: 1005315-27.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA ARRUDA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOCELI KUHN OAB - MT3913/O (ADVOGADO)

WALDILSON ARRUDA DOS SANTOS OAB - MT20387/O (ADVOGADO)

DANILO GREGORY SOARES DA SILVA OAB - MT18989/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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: 0504271-64.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA BARDOU PIZARRO (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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005060-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA RAMALHO DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (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: 0504874-40.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARA MARIA NOGUEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA PATRÍCIA GABILAN SANCHES OAB - MT0010756A (ADVOGADO)

OLIVIA FERNANDES BORETTI OAB - MT0012948A (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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017295-68.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELYY LEITE DE JESUS (REQUERENTE)

MARCIA OLIVEIRA DO AMARAL (REQUERENTE)

BEATRIZ ALVES MIRANDA (REQUERENTE)

SILVANIA OLINDA DA SILVA FIGUEIREDO (REQUERENTE)

CHRISTIANE LEITE COUTINHO (REQUERENTE)

MARLENE SALES DE ASSIS (REQUERENTE)

ANDREA APARECIDA ALVES (REQUERENTE)

ANTONIA DIAS DE ARAUJO (REQUERENTE)

ELIANE ALVES DE ANICESIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (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.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1023379-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEDEON DOMINGOS MOREIRA (REQUERENTE)

ISAURA BEZERRA DE MORAIS (REQUERENTE)

ELIANE ANUNCIACAO DE MORAES COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMARAL AUGUSTO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0011588A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (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: 

1023379-17.2018.8.11.0041 REQUERENTE: ELIANE ANUNCIACAO DE 

MORAES COSTA, GEDEON DOMINGOS MOREIRA, ISAURA BEZERRA DE 

MORAIS REQUERIDO: MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA 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, 31 de julho de 2018 PAULO MARCIO 

SOARES DE CARVALHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1023557-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA MARQUES (REQUERENTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (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: 
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1023557-63.2018.8.11.0041 REQUERENTE: LUZIA MARQUES, MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: 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, 31 de julho de 2018 PAULO 

MARCIO SOARES DE CARVALHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1027814-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTACAO DE MADEIRAS LORENZETTI LTDA 

- EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL OAB - MT0011504A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DA GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EM POSTOS 

FISCAIS DA SEFAZ/MT - GFPF (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para MANIFESTAR o seu interesse no prosseguimento do 

feito e, querendo, RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024869-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAEL DA COSTA PERNE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (ADVOGADO)

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (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: 1020760-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GAMAMIX CONCRETOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO GAVIOLI FACHINI OAB - MT5425/B-B (ADVOGADO)

MATEUS MENEGON OAB - MT0011229A (ADVOGADO)

DAIANE DOS SANTOS SILVA OAB - MT0017824A (ADVOGADO)

FERNANDA GAVIOLI FACHINI OAB - MT0011032A-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, cuja parte 

dispositiva segue a seguir, transcrita: Isto posto, DEFIRO a liminar 

vindicada, para TÃO-SOMENTE determinar a suspensão da exigibilidade 

dos créditos tributários lançados na conta corrente fiscal da impetrante, 

consoante extrato anexo à petição inicial, mais precisamente os DAR´S 

ns. 999/09.043.175-46, 999/09.272.718-95, 999/09.327.935-00, 

999/09 .386.726-08 ,  999 /09 .448 .432-14 ,  999 /09 .509 .353-97, 

999/09 .573.968-40 ,  999 /09 .582 .910-14 ,  999 /09 .635 .407-79, 

999/09 .697.713-90 ,  999 /09 .755 .181-02 ,  999 /09 .803 .017-10, 

999/09 .857.665-40 ,  999 /09 .912 .754-30 ,  999 /09 .970 .044-89, 

999/10.025.820-07 e 999/10.077.241-95, o que faço com fundamento no 

art. 151, inciso V, do Código Tributário Nacional, bem como determino que 

o Estado se abstenha de lançar, cobrar, autuar, inscrever em dívida ativa, 

protestar e ou interpor execução fiscal, a partir desta data, decorrentes 

EXCLUSIVAMENTE, de operações de aquisição pela autora de insumos 

este ou em outro Estado para emprego em sua atividade – preparação e 

fornecimento de argamassa e concreto para construção. Cite-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, inclusive por Oficial Plantonista. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 770409 Nr: 23426-18.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAUTO MOREIRA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEILA FIGUEIREDO MIRANDA - 

OAB:5638/MT, LUCIANA ZAMPRONI BRANCO - OAB:2062/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. ESTADO) - OAB:, JOSÉ ADELAR DAL 

PISSOL (PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

PROCESSO Nº 23426-18.2012.811.0041 – Cód. 770409

Exequente: Adauto Moreira de Arruda.

 Executado: Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá.

Vistos e etc.

Trata-se de cumprimento de sentença oposto por ADAUTO MOREIRA DE 

ARRUDA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, consistente no recebimento de valores a título de verbas 

honorárias.

 Às fls. 162/163, a parte credora elaborou novo memorial de cálculo 

perfazendo a quantia atualizada de R$ 2.068,98 (dois mil e sessenta e oito 

reais e noventa e oito centavos).

Devidamente intimado, o representante legal do Estado de Mato Grosso 

não se opôs aos cálculos, manifestando pela sua concordância.

Instado a apresentar resposta ao cumprimento de sentença, a 

Municipalidade deixou transcorrer in allbis o prazo para fazê-lo.

É a síntese do necessário. Fundamento e Decido.

Apresentados os cálculos pelo exequente às fls. 162/163, informa 

minuciosamente o valor devido pelo executado.

 Assim, HOMOLOGO os valores apresentados para que operem seus 

jurídicos e legais efeitos.

Preclusa essa sentença homologatória, certifique-se nos autos, 

consoante determinação da Corregedoria Geral de Justiça/MT em decisão 

proferida nos autos de PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS nº 218/2014 – CIA nº 

0170781-87.2014 aliada à Resolução nº 115 do CNJ e Provimento nº 

11/2017 do Conselho de Magistratura do Estado de Mato Grosso, 

determino a expedição do respectivo RPV no valor supramencionado.

Decorrido o prazo recursal, certifiquem-se e arquivem-se os autos até o 

pagamento do Requisição de Pequeno Valor (RPV).

Cumpra-se, expedindo o que for necessário.

Cuiabá-MT, 30 de julho de 2018.

PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 457205 Nr: 27599-56.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERONDINA ONOFRE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, GESTOR DO 

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - GESTÃO PLENA (AMBITO ESTADUAL), 

GESTOR DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - GESTÃO PLENA (AMBITO 

MUNICIPAL CUIABÁ), MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALBER MELO - OAB:OAB/MT 

8.927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 
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DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO, PAULO EMÍLIO MAGALHÃES - 

PROC. MUNICÍPIO - OAB:3632/MT

 Com essas considerações e, por tudo mais que consta nos autos, JULGO 

IMPROCEDENTE a presente IMPUGNAÇÃO e EXTINGO COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil.Determino que os autos sejam remetidos à contadoria judicial para a 

elaboração de novo memorial de cálculo, agora modulados nos termos dos 

parágrafos anteriores.Sem custas. Considerando a sucumbência 

recíproca das partes, condeno-as ao pagamento de honorários 

advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenação 

(artigo 85, § 3º, I, do CPC) e que deverão ser suportados 

proporcionalmente pelas partes litigantes (art. 86 do CPC). Com o retorno 

do novo memorial de cálculo, façam-me os autos primeiramente conclusos 

para análise, e se for o caso, posterior prolação da sentença 

homologatória no feito executório.Após o trânsito em julgado, em nada 

sendo requerido, certifique-se, arquivando-se com as baixas e anotações 

de estilo.Decisão não sujeita ao reexame necessário. P. R. I.Cuiabá-MT, 30 

de julho de 2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHOJUIZ DE 

DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 418883 Nr: 5490-48.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DJALMA BENEDITO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONVENÇÃO DE MINISTRO DAS 

ASSEMBLÉIAS DE DEUS NO ESTADO DE MT, IGREJA EVANGÉLICA 

ASSEMBLÉIA DE DEUS, FACULDADES EVANGÉLICAS INTEGRADAS 

CANTARES DE SALOMÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO DA SILVA 

GREGORIO - OAB:1752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIA MARTINS DA SILVA 

- OAB:3067/MT

 Vistos.

Intime-se o credor para dar andamento no processo, requerendo o que for 

de direito, sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 404241 Nr: 36722-15.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARC BEAUTE PERFUMARIA 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.

Diante da concordância apresentada, DEFIRO o pedido do ora DEVEDOR, 

autorizando o depósito dos valores requestados pelo CREDOR à título de 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS; valores estes que deverão ser 

depositados na conta informada à fls. 397.

O valor que sobejar, deve ser restituído para a empresa MARC BEAUTE 

PERFUMARIA LTDA.

Após, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 450683 Nr: 23202-51.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAIR MARTINS REZENDE, NAIR MENDES DE OLIVEIRA, 

NAIR ORMOND MATTIOLI, NAIR MISSIO, NAIR PAULINA HAUSS, NAIR 

PEDRO DA SILVA OLIVEIRA, SINDICATO DOS TRABALHADORES DO 

ENSINO PÚBLICO DE MT - SINTEP, NAIRA RODRIGUES DE MELO, NAIR 

RIBEIRO DOS SANTOS, NAIR ROCHA DOS SANTOS, NAIR VOLPATO 

RIBEIRO, BRUNO JOSÉ RICCI BOAVENTURA

 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: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Com essas considerações e, por tudo mais que consta nos autos, 

determino que os autos sejam remetidos à contadoria judicial para a 

elaboração de novo memorial de cálculo, agora modulados nos termos dos 

parágrafos anteriores.Com o retorno do novo memorial de cálculo, 

façam-me os autos primeiramente conclusos para análise, e se for o caso, 

posterior prolação da sentença homologatória no fei to 

executório.Ultimadas tais providências, retornem-se os autos incontinenti 

concluso para apreciação.Cuiabá-MT, 30 de julho de 2018.PAULO MÁRCIO 

SOARES DE CARVALHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 895029 Nr: 26510-56.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELMO ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRÍCIA CAVALCANTI DE 

ALBUQUERQUE - OAB:7.892

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MARÇAL VIEIRA E 

SILVA - OAB:31.444/GO

 Vistos.

Manifeste-se o Município sobre as alegações e novos documentos 

colacionados pelo embargado, sob pena de preclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 895031 Nr: 26512-26.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERTULIANO PEREIRA LOPES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATÁLIA MARIA PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:Proc. Do Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ACENATE BONAGOURO DE 

CARVALHO - OAB:7.730

 Certifico que o recurso de apelação da parte embargante está tempestivo, 

que impulsiono esses autos para intimar a para parte embargada para, 

querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1082434 Nr: 2687-82.2016.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAMIL GONÇALVES ABREU, OROZIMBO JOSÉ 

ALVES GUERRA NETO, CARLOS ROBERTO ARRUDA MONTENEGRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX NASCIMENTO DE OLIVEIRA 

- OAB:20.736/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE MONTEIRO VIDAL 

- OAB:10112/MT

 Vistos.

Diante da assertiva do impugnado, dando conta de que NÃO requereu os 

benefícios da justiça gratuita que fora concedido "sponte propria" pelo 

Juízo, cumpra-se a decisão aposta nos autos originários.

Após, cls.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 809792 Nr: 16278-19.2013.811.0041

 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): PAULO EDUARDO FERRAZ SANTALUCIA

 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, MARIA LUIZA DA CUNHA 
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CAVALCANTI - OAB:PROC., ROGÉRIO LUIZ GALLO (PROC. ESTADO) - 

OAB:6.677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBINEY INÁCIO FERREIRA 

PINNO - OAB:16.498-B

 Diante do exposto, excluo o Sr. PAULO EDUARDO FERRAZ SANTALÚCIA 

da lide, por sua ilegitimidade “ex vi” o que dispõe o artigo 485, VI do CPC, 

julgando procedente o pedido formulado na inicial em desfavor da Sra. 

MARIANTONIA SANTALUCIA FARIA, com fulcro no artigo 487, I, do CPC, 

consolidando os termos da decisão que deferiu a antecipação de tutela, a 

fim de determinar a reintegração de posse do imóvel localizada no 

Município de Cuiabá, na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, s/n, 

Bairro Bosque da Saúde, na parte que avançou sobre a faixa de domínio 

já existente, ao longo da avenida Historiador Rubens de Mendonça, 

identificada nos documentos de fls. 26 “usque”58. Condeno o réu ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro 

em 10% do valor atualizado da causa (art. 85, caput, e § 3º, inciso I c/c § 

4º, inciso III, do CPC), observadas as condições previstas nas alíneas do § 

2º do art. 85 do diploma processual, suspendendo sua exigibilidade em 

face da hipossuficiência constatada. Após o trânsito em julgado, 

expeça-se, em favor da parte autora, o competente alvará de 

levantamento do montante depositado nestes autos. P.R.I. Cuiabá/MT, 30 

de julho de 2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHOJUIZ DE 

DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 773454 Nr: 26611-64.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANILCE DE FIGUEIREDO LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAÚDE DOS 

SERVIDORES PÚBLICOS MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMUNDO DA SILVA TAQUES 

JUNIOR - OAB:8463/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMUNDO DA SILVA TAQUES 

JUNIOR - OAB:8463, EDUARDO BERGAMO - OAB:10.497-A/MT, REGINA 

MACEDO GONÇALVES - OAB:505/MT

 Vistos.

Traga o credor, comprovante de abertura do inventário/arrolamento de 

bens deixados pela Sra. Wanilce de Figueiredo, com cópia.

 Após, colha-se o r. parecer.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1048118 Nr: 45504-98.2015.811.0041

 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: CÉLIA BOTELHO LOBO PEREIRA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ, INSTITUTO MUNICIPAL 

DE PREVIDENCIA SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARIELA MIORANZA THOME - 

OAB:21036/O, MARCIO RIBEIRO DA ROCHA - OAB:13281

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLISON AKERLEY - OAB:

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para que proceda o 

recolhimento das custas processuais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1022495 Nr: 33155-63.2015.811.0041

 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: BENICIO DA SILVA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, INFORMAT COMERCIO DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, 

TRIESTE COMERCIO DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIMITRI MELLO MINUCCI - 

OAB:OAB/MT 13.215 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE ARAUJO DE 

ALMEIDA - OAB:10.984 MT, GENTIL BUSSIKI - PROCURADOR 

REGIONAL DA JUCEMAT - OAB:, MARCOS TULIO ARGUELHO - 

OAB:10.321

 Vistos.

As empresas INFORMAT e TRIESTE ainda não foram citadas.

INTIME-SE o autor para sanar a falha apontada, posto que ratifico a 

decisão de fls. 112.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 865152 Nr: 5716-14.2014.811.0041

 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: VIVIAN BASTOS MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, SHARA COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA -ME, 

BANCO ITAU UNIBANCO S. A., BANCO HSBC BANK BRASIL S.A .

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAN GERALDO ROCHA DA 

PALMA - OAB:275878, JONATHAS MONTEIRO GUIMARÃES - 

OAB:262.243/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GENTIL BUSSIKI - 

OAB:1194/MT, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 Vistos.

1 - Certifique-se acerca do recolhimento das custas e despesas 

processuais, intimando-se o autor para a necessária regularização.

2 - INDEFIRO o pedido de "quebra" do sigilo fiscal, posto que como já dito e 

redito, a autora ainda não se desincumbiu de adotar as providências 

necessárias à localização da empresa, a seu cargo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 52751 Nr: 1775-57.1994.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LJVL, MSA, ALA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WYLERSON VERANO DE A. 

SOUSA - PROC. ESTADO - OAB:3968-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Traga o CPF/CNPJ do executado, posto que o existente na inicial é 

inválido.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1034480 Nr: 38882-03.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO ARRUDA MONTENEGRO, JAMIL 

GONÇALVES ABREU, OROZIMBO JOSÉ ALVES GUERRA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE MONTEIRO VIDAL - 

OAB:10112/MT, RICARDO VIDAL - OAB:2679/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX NASCIMENTO DE 

OLIVEIRA - OAB:20.736/B, ALLISON AKERLEY DA SILVA - OAB:

 Vistos.

Certifique-se sobre o recolhimento das custas e despesas processuais 

nestes autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 51962 Nr: 12608-90.2001.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DÉCIO JOSE TESSARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, ANTONIO BITAR 

FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162/MT, LUIZ CARLOS PINHEIRO DE SOUZA (PROC. ESTADO) - 

OAB:2478/MT

 VISTOS.

Processo em ordem.

Aguardando o cumprimento da decisão proferida nos EMBARGOS À 
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EXECUÇÃO em apenso.

Sendo efetivamente cumpridas as determinações emanadas, o presente 

feito retornará ao seu regular deslinde processual.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 887199 Nr: 21388-62.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERGINIA FERREIRA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:13179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILSON ROSENDO DA SILVA 

- PROC DO MUNICIPIO - OAB:6944

 Vistos.

Intime-se o ente público para querendo impugnar a presente ação, nos 

termos do artigo 535 do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 825380 Nr: 31390-28.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ESTEVÃO SOUZA DE FIGUEIREDO, RUBIA 

FERNANDA DINIZ ROBSON SANTOS DE SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALE ARFUX JÚNIOR - 

OAB:6.843/MT, TENARESSA A.A. DELLA LÍBERA - OAB:7.031, 

TENARESSA APARECIDA DE ARAÚJO DELLA LÍBERA - OAB:7031

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. ESTADO) - OAB:, MÁRCIA REGINA 

SANTANA DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Vistos.

Manifestem-se as partes acerca dos cálculos apresentados.

Após, cls para homologação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 856305 Nr: 58622-15.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO BATISTA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO REUS BIASI - 

OAB:3.478/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EMILIO BIANCHI 

NETO (PROC. ESTADO) - OAB:, GERSON VALÉRIO POUSO 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.892/MT

 Vistos.

Intime-se o credor para impulsionar o feito, requerendo o que for de direito, 

sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 224793 Nr: 32216-35.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MÁRCIO DOS SANTOS PEREIRA, CELSO BUBBY 

REIMER DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO BUBBY REIMER DOS 

SANTOS - OAB:8.543/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Isto posto, HOMOLOGO o reconhecimento da procedência do pedido, 

reconhecendo o excesso de execução para fixar o valor de R$ 62.304,24 

(sessenta e dois mil, trezentos e quatro reais e vinte e quatro centavos) 

como crédito ao exequente, conforme discriminado nas memórias de 

cálculos de fls. 219, julgando extinto estes autos com supedâneo no que 

dispõe o artigo 487, III, “a”.Sem custas processuais. Condeno o exequente 

ao pagamento ao honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 

10% sobre o valor dado a causa atualizada, observando os critérios do 

(art. 85, § 3º, I, 4º, III do Código de Processo Civil). Suspendo a 

exigibilidade da obrigação em face dos Exequente, nos moldes previstos 

no art. 98, § 3º, do CPC.Preclusa essa sentença homologatória, 

certifique-se nos autos, consoante determinação da Corregedoria Geral 

de Justiça/MT em decisão proferida nos autos de PEDIDO DE 

PROVIDÊNCIAS nº 218/2014 – CIA nº 0170781-87.2014 aliada a 

Resolução nº 115 do CNJ, expeça-se ofício requisitório, (art. 535, §3º, 

inciso I do CPC) ao e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Com 

o pagamento, expeça-se, de imediato, alvará de levantamento da quantia 

depositada e demais correções monetárias que a parte Exequente tiver 

direito.Intime-se o Exequente para informar se a dívida encontra-se paga, 

ressaltando-se que seu silêncio será interpretado como quitação 

total.Cumpra-se, expedindo o que for necessário.Cuiabá-MT, 30 de julho 

de 2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 390068 Nr: 25561-08.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALÉCIO PEGORARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO MOREIRA PEREIRA - 

OAB:9.405/MT, ISABELLY FURTUNATO - OAB:21705-B/MT, KALYNCA 

DA SILVA INEZ DE ALMEIDA - OAB:15598

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

PROCESSO Nº 25561-08.2009.811.0041 – Cód. 390068

Exequente: Alécio Pegoraro.

 Executado: Estado de Mato Grosso.

Vistos e etc.

Trata-se de cumprimento de sentença oposto por ALÉCIO PEGORARO em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, consistente no recebimento de 

valores referente ao crédito principal e as verbas honorárias.

 Às fls. 171/175, a parte credora elaborou memorial de cálculo perfazendo 

a quantia atualizada de R$ 13.768,11 (treze mil, setecentos e sessenta e 

oito reais e onze centavos).

Devidamente intimado, o representante legal do Estado de Mato Grosso 

não se opôs aos cálculos, manifestando pela sua concordância.

É a síntese do necessário. Fundamento e Decido.

Apresentados os cálculos pelo exequente às fls. 171/175, informa 

minuciosamente o valor devido pelo executado, consoante planilha de 

cálculo em anexo.

Assim, HOMOLOGO os valores apresentados para que operem seus 

jurídicos e legais efeitos.

Preclusa essa sentença homologatória, certifique-se nos autos, 

consoante determinação da Corregedoria Geral de Justiça/MT em decisão 

proferida nos autos de PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS nº 218/2014 – CIA nº 

0170781-87.2014 aliada à Resolução nº 115 do CNJ e Provimento nº 

11/2017 do Conselho de Magistratura do Estado de Mato Grosso, 

determino a expedição do respectivo RPV no valor supramencionado.

Decorrido o prazo recursal, certifiquem-se e arquivem-se os autos até o 

pagamento do Requisição de Pequeno Valor (RPV).

Cumpra-se, expedindo o que for necessário.

Cuiabá-MT, 30 de julho de 2018.

PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 741590 Nr: 38410-41.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMINO CANDIDO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON ROBERTO ALVES - 

OAB:6783/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

PROC FEDERAL - OAB:

 Vistos e etc.
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Trata-se de denúncia de descumprimento da decisão que concedeu a 

antecipação de tutela dos efeitos da tutela pretendida, consistente no 

cumprimento da liminar deferida com a maior brevidade possível, caso 

contrário, postula pelo bloqueio de valores na conta única do requerido no 

importe de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), como forma de custear o 

tratamento oftalmológico.

O Representante do Ministério Público manifestou pela ausência de 

interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial.

No caso vertente, verifica-se que o réu foi notificado para o cumprimento 

da decisão inaugural, tendo, portanto, transcorrido prazo mais que 

suficiente para o seu cumprimento cabal.

 Ante o teor das informações apresentadas pela parte autora às fls. 

47/48, intime-se pessoalmente o requerido SECRETÁRIO ESTADUAL DE 

SAÚDE e PROCURADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, para que se 

manifestem acerca do pedido de Bloqueio Judicial no prazo de 10 (dez) 

dias, atinente a RETINOPATIA DIABÉTICA PROLIFERATIVA COM EDEMA 

MACULAR EM AO. (CID H 36.0), necessária para amenizar e preservar a 

saúde e a vida da paciente, que pode vir a ter uma perda definitiva da 

visão.

 Em seguida, decorrido o prazo assinalado, incontinenti conclusos para 

analisar o pedido de BLOQUEIO DE VALORES.

 Intimem-se e cumpra-se.

Cumpra-se com urgência, nesta data, inclusive em regime de plantão, se 

necessário.

Cuiabá-MT, 30 de junho de 2018.

PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 318262 Nr: 21171-63.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDERLEY DE OLIVEIRA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON ROBERTO ALVES - 

OAB:6783/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA CRISTINA CARDOSO 

ZANDONADI - OAB:5.319/MT

 Vistos.

Trata-se de denúncia de descumprimento aos termos do édito sentencial 

proferido, bem como de cumprimento de sentença.

Posto isto determino:

1 - A intimação do INSS para comprovar o cumprimento aos termos do 

édito sentencial, no prazo de cinco dias, sob as penas da Lei.

2 - Intime-se o INSS na pessoa de seu representante judicial, para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 333934 Nr: 4591-21.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINA CELIA REINALDO LOUREIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON MORAES COSTA - 

OAB:8349-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NICOLAS FRANCESCO 

CALHEIRO DE LIMA - OAB:1585108

 Vistos.

HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo credor, diante da 

concordância do INSS e por ser elaborado dentro dos critérios exigíveis.

Preclusa esta, expeça-se o competente PRECATÓRIO/RPV.

Após, ARQUIVE-SE provisoriamente até ulterior provocação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 758453 Nr: 10700-12.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLEICE NUNES FERREIRA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMÍLIO MAGALHÃES 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:3.632/MT

 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

PROCESSO Nº 10700-12.2012.9811.0041 – Cód. 758453

Exequente: Gleice Nunes Ferreira da Cruz.

Executado: Município de Cuiabá.

Vistos e etc.

Trata-se de cumprimento de sentença oposto por GLEICE NUNES 

FERREIRA DA CRUZ em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, consistente 

no recebimento de valores quanto ao crédito principal da demanda.

Às fls. 270/274, a parte credora elaborou os cálculos, resultando no valor 

de R$ 5.405,90 (cinco mil, quatrocentos e cinco reais e noventa 

centavos).

Devidamente intimado, o Municipalidade não se opôs aos cálculos, 

manifestando pela sua concordância, como se vê:

“(...) Por consequência, relativo à metodologia aplicada, verifica-se que a 

mesma está de acordo com a sentença. Assim, não há nada a 

acrescentar ou contestar por parte desta Contadoria Municipal quanto aos 

cálculo apresentado”

É a síntese do necessário. Fundamento e Decido.

Apresentados os cálculos pelo exequente à fl. 272, informa 

minuciosamente o valor devido pelo executado.

 Assim, HOMOLOGO os valores apresentados para que operem seus 

jurídicos e legais efeitos.

Preclusa essa sentença homologatória, certifique-se nos autos, 

consoante determinação da Corregedoria Geral de Justiça/MT em decisão 

proferida nos autos de PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS nº 218/2014 – CIA nº 

0170781-87.2014 aliada à Resolução nº 115 do CNJ e Provimento nº 

11/2017 do Conselho de Magistratura do Estado de Mato Grosso, 

determino a expedição do respectivo RPV no valor supramencionado.

Com o pagamento, expeça-se, de imediato, alvará de levantamento da 

quantia depositada e demais correções monetárias que a parte Exequente 

tiver direito.

Intime-se o Exequente para informar se a dívida encontra-se paga, 

ressaltando-se que seu silêncio será interpretado como quitação total.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o que for necessário.

Cuiabá-MT, 30 de julho de 2018.

PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO

JUIZ DE DIREITO

 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 à Lei nº 5.953/2015 que estabelece o valor 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 comunicando a expedição do 

referido 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 ou expedição do precatório.

Devidamente intimado, o causídico renunciou aos valores excedentes 
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relativos as verbas honorários contratuais. De mesma forma, a parte 

autora também renunciou do crédito que excede o teto máximo 

estabelecido pela Lei nº 5.953/2015, motivo pela qual solicitam a expedição 

imediata dos respectivos RPV’s.

 Pelo exposto, 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, 30 de julho de 2018.

PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 342013 Nr: 12331-30.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON LUIZ DOS SANTOS, ANSELMO NORONHA DE 

OLIVEIRA, JUNIOR BENEDITO PINTO GODOY, ANA MAURA DE FREITAS, 

FANY RIBEIRO DE AQUINO, WANDERLEY LEITE ROCHA, CARLOS 

ALBERTO CHAGAS DA SILVA, ROMILDO TORRES LOPES, JOEL PINTO 

RABELO NETO, ROMEU RIBEIRO PRIMO, CARLOS AUGUSTO BOTELHO 

FERREIRA, SELMA TEIXEIRA MATOS DE SOUZA, FABIOLA DE CASSIA 

SIQUINELLI, PAULO SERGIO DE SOUZA, CLAUDIA REGINA OLIVEIRA 

SANTOS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA OLIVEIRA 

SANTOS FERREIRA - OAB:10765/MT, KAROLINE BANHOS DO C. 

ONTIVEROS - OAB:11.516

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Certifico que, às fls. 606/608, foram expedidos 3 ofícios requisitórios e, 

nesta data, 9 ofícios de RPV referentes ao crédito dos 15 autores. Foi 

confeccionado também o ofício de RPV para pagamento dos honorários de 

sucumbência.

Certifico, ainda, que não foi possível expedir ofícios de 3 (três) credores 

pelas seguintes razões:

- NELSON LUIZ DOS SANTOS – falta cópia dos documentos pessoais, 

onde constam CPF e data de nascimento para a expedição do ofício 

requisitório;

- ANTONIO MARCOS AGUIAR RIBEIRO e ROMEU RIBEIRO PRIMO – não 

foram encontradas nos autos as procurações “ad judicias”, necessárias 

para acompanhar os ofícios de RPV.

Assim, intimo os exequentes para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

apresentarem os documentos faltantes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 771093 Nr: 24146-82.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADENAIR BEZERRA DIAS FILHO, DIRCE SALDANHA DE 

OLIVEIRA, JOSÉ GONÇALO DA FONSECA, LOURDES MARIA BORGES 

SILVA THÉ, JOAQUIM SOARES DA SILVA FILHO, LAELÇO ANTÔNIO 

CORREIA, ROSAMITA DE CERQUEIRA NOLASCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO BARROS DA SILVA 

FREIRE - OAB:8.942/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023188-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS PAULO BATISTA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS PAULO BATISTA DE OLIVEIRA OAB - DF50318 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE 

PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1023188-69.2018.8.11.0041 AUTOR: MARCOS PAULO BATISTA DE 

OLIVEIRA RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, CENTRO BRASILEIRO DE 

PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - 

CEBRASPE Vistos, etc. Trata-se de Ação Ordinária com pedido de tutela 

de urgência proposta por Marcos Paulo Batista de Oliveira em face do 

Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de 

Eventos (CEBRASPE) e do Estado de Mato Grosso. Aduz, em síntese, que 

está inscrito no concurso para formação de cadastro de reserva para o 

cargo de Delegado de Polícia de Mato Grosso, Edital nº 1 – PJC/MT de 16 

de março de 2017, sendo que concorre as vagas reservadas para as 

pessoas com deficiência. Afirma que obteve êxito nas duas primeiras 

fases do certame (objetiva, dissertativa e oral), restando eliminado na 

terceira (exame de saúde), sob o fundamento de que foi diagnosticado 

com doença incapacitante e incompatível com cargo pretendido. Assevera 

que a banca examinadora apresentou justificativa que decorre de mero 

enquadramento às hipóteses previstas no edital, sem a devida análise da 

condição do autor. Aduz que foi considerado incapaz justamente em 

razão da deficiência que informou ter no ato da inscrição. Ao final, pugna 

pela concessão de tutela de urgência para que seja determina o seu 

prosseguimento nas demais etapas do concurso, integrando-o às vagas 

reservadas as pessoas com deficiência. É o relatório. Fundamento e 

decido. Pois bem. Quanto ao pedido de tutela de urgência, o artigo 300 do 

CPC assim dispõe: “a tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidencie a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo”. No caso em análise, apesar dos 

argumentos deduzidos pela Requerente, não vislumbro a presença de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado, necessária à 

concessão da tutela de urgência almejada. É necessário observar que o 

Edital nº 1 – PJC/MT de 16 de março de 2017, para o provimento do Cargo 

de Delegado da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, 

estabelece que na terceira fase – exame de saúde, será apurado se o 

candidato possui condições físicas e psíquicas para exercer as atividades 

do cargo, senão vejamos: “9 DA TERCEIRA FASE – EXAME DE SAÚDE 9.1 

Serão convocados para a terceira fase (exame de saúde) os candidatos 

aprovados na prova oral. 9.1.1 Os candidatos não convocados para a 

terceira fase (exame de saúde) serão eliminados e não terão 

classificação alguma no concurso. 9.2 O exame de saúde terá caráter 

eliminatório e o candidato será considerado apto ou inapto. 9.3 O exame 

de saúde objetiva aferir se o candidato goza de boa saúde física e 

psíquica para suportar os exercícios a que será submetido durante o 

Curso de Formação Inicial Técnico-Profissional e para desempenhar as 

tarefas típicas da categoria funcional. 9.13 Será eliminado do concurso 

público o candidato considerado inapto no exame de saúde.” O requerente 

foi eliminado do concurso da sua perda auditiva, a qual, segundo a 

motivação de indeferimento do recurso administrativo, limitam o 

desempenho das atividades inerentes ao cargo almejado, nos termos do 

que fora estabelecido no edital em seu item 9.15. “9.15 São condições 

clínicas, sinais ou sintomas que incapacitam o candidato no concurso 

público, bem como para a posse no cargo: (...) III – olhos e visão: a) 

acuidade visual a 6 (seis) metros: avaliação de cada olho separadamente; 

b) acuidade visual com a melhor correção óptica: serão aceitos – 20/20 

em ambos os olhos e até 20/20 em um olho e 20/40 no outro olho; c) 

motilidade ocular extrínseca: as excursões oculares devem 
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completamente ser normais; d) senso cromático: serão aceitas até 3 (três) 

interpretações incorretas no teste completo de Ishihara; e) aumento da 

pressão intraocular (pressão intraocular fora dos limites compreendidos 

entre 10 a 18 mmHg); f) cirurgia refrativa: será aceita desde que tenha 

resultado em acuidade visual mínima necessária à aprovação; g) 

infecções e processos inflamatórios crônicos, ressalvadas as 

conjuntivites agudas e hordéolo; h) ulcerações, tumores, exceto o cisto 

benigno palpebral; i) opacificações corneanas; j) sequelas de 

traumatismos e queimaduras; k) doenças congênitas e adquiridas, 

incluindo desvios dos eixos visuais (estrabismo superior a 10 

dioptriasprismáticas); l) ceratocone; m) lesões retinianas, retinopatia 

diabética; n) glaucoma crônico com alterações papilares e(ou) no campo 

visual, mesmo sem redução da acuidade visual; o) doenças neurológicas 

ou musculares; p) discromatopsia completa;” Nesse passo, extrai-se do 

edital do certame que a acuidade visual em um dos olhos menor do que 

20/400 (caracterizando cegueira), como é o caso do requerente, é 

considerada incapacitante para o exercício da função almejada. Assim, no 

caso em análise, em juízo de cognição sumária, entendo que as provas 

carreadas pelo requerente não corroboram que o direito invocado é 

provável a ponto de lhe conceder a tutela provisória perquirida, uma vez 

que o pedido se sustenta em laudos, exames e atestados médicos 

produzidos unilateralmente, sem que fosse oportunizado o contraditório e 

a participação do requerido, o que afasta a verossimilhança da alegação, 

sendo prudente aguardar a instrução do feito e a realização de perícia 

médica judicial. Além disso, registra-se a presunção de legitimidade dos 

atos praticados pela Administração, nos termos do disposto no art. 37, 

caput, da Constituição da República, especialmente quando age na forma 

da lei e do edital, salvo cabal demonstração em contrário, o que não é 

possível verificar nesse exame prefacial. Isto posto, INDEFIRO o pedido de 

tutela de urgência pretendido. Cite-se o Requerido para, no prazo legal, 

contestar os presentes autos. Intimem-se. Cuiabá, 31 de julho de 2018. 

Paulo Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1023422-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEWTON RODRIGUES DO NASCIMENTO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NICOLAS MURTINHO RAMOS OAB - MT19005/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Diretor Geral da Perícia Oficial e Identificação Técnica da POLITEC 

(IMPETRADO)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1023422-51.2018.8.11.0041 IMPETRANTE: NEWTON RODRIGUES DO 

NASCIMENTO IMPETRADO: DIRETOR GERAL DA PERÍCIA OFICIAL E 

IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA DA POLITEC Vistos, etc. Trata-se de MANDADO 

DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR impetrado por NEWTON 

RODRIGUES DO NASCIMENTO contra ato do DIRETOR DA POLITEC/MT, 

consistente na improcedência do recurso interposto contra decisão que 

“NÃO RECOMENDOU” a impetrante na fase da investigação social em 

decorrência do envio da documentação pertinente fora do prazo 

estabelecido no edital. O impetrante aduz que se inscreveu no concurso 

público para provimento em cargo de Papislocopista do Estado de Mato 

Grosso, regido pelo Edital nº 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC, de 22 de 

março de 2017. Afirma que o concurso é composto por 04 (quatro) fases, 

respectivamente, prova objetiva, avaliação psicológica, avaliação de 

títulos, e investigação social. Sustenta que logrou êxito na primeira fase do 

certame da prova objetiva, sendo recomendado para a participação na 

fase de avaliação psicológica. Que, em um primeiro momento, restou não 

recomendado nesta fase, sendo que, no entanto, após as Notificações 

Recomendatória nº 06/2017 e nº 07/2017 da 8ª Promotoria de Justiça 

Cível, do Ministério Público de MT, realizou nova avaliação psicólogica 

apenas em 08/10/2017. Afirma que alcançou êxito na nova avaliação 

psicológica realizada no dia 08/10/2017. Que, todavia, a banca 

examinadora não propiciou aos candidatos novo para envio da 

documentação necessária para a fase de investigação social. Salientou 

que o Edital previa que os candidatos deveriam enviar os documentos até 

o dia 22 de junho de 2017 e a nova avaliação psicológica foi remarcada 

para o dia 08/10/2017, ou seja, 3 meses após o limite do prazo para envio 

dos documentos com o fim de se realizar a investigação social. Alega que 

não enviou a documentação na data prefixada, pois naquele período 

constava como não apto quanto à avaliação psicológica perante à banca 

examinadora, sendo que o próprio edital estabelecia que o próprio edital 

estabelecia que a Investigação Social contemplaria somente os candidatos 

não eliminados no certame. Assim, requer a concessão de liminar para 

seja garantida a a sua participação nas demais fases do concurso. Ao 

final, pugna pela confirmação da liminar com a consequente concessão da 

ordem mandamental. A inicial veio instruída com documentos. É o relatório. 

Fundamento e decido. Para o deferimento de liminar em mandado de 

segurança, a legislação de regência impõe a demonstração da 

coexistência pacífica de dois requisitos, a saber: “a relevância dos 

motivos em que se assenta o pedido na inicial e a possibilidade da 

ocorrência de lesão irreparável ao direito do impetrante se vier a ser 

reconhecido na decisão de mérito – fumus boni juris e periculum in mora.” 

Da análise da fundamentação posta na petição inicial em cotejo com a 

documentação apresentada, não vislumbro a presença do fumus boni juris 

necessário à concessão da liminar pleiteada. Verifica-se que a impetrante 

visa o deferimento de liminar que assegure a sua participação nas demais 

fase do concurso regido pelo Edital nº 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC. 

Inicialmente, cumpre destacar que o edital do concurso público faz lei 

entre as partes, estabelecendo as condições a serem observadas tanto 

pelos candidatos quanto pela Administração em relação ao certame. No 

caso em apreço, o item 16 prevê a realização de investigação social como 

a 4ª fase do concurso, com cunho eliminatório, fixando que deveriam 

encaminhar a documentação necessária os candidatos convocados para 

a avaliação psicológica, assim cito: “16.1. A Investigação Social, para 

ambos os cargos: Papiloscopista e Técnico em Necropsia, terá caráter 

unicamente eliminatório. 16.2. Deverão encaminhar a documentação 

exigida para a Investigação Social, relacionada no subitem. 16.4 deste 

Edital, os candidatos não eliminados na Prova Objetiva e convocados para 

a Avaliação Psicológica nos termos dos subitens 14.2 e 14.2.1. Além disso 

o edital fixou que os documentos exigidos deveriam ser postados entre os 

dias 08/06/2017 e 22/06/2017, consignando, ainda, que a sua não 

apresentação ou postagem fora do prazo culminaria com a eliminação do 

candidato, senão vejamos: “16.4. Os candidatos deverão encaminhar, via 

Correios, por meio de correspondência registrada com aviso de 

recebimento (AR), no período de 08 de junho de 2017 a 22 de junho de 

2017, para fins de análise de sua conduta social e dos seus 

antecedentes, os seguintes documentos:” “16.4.1. 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.” Nesse 

passo, extrai-se que os documentos da investigação social (quarta fase) 

deveriam ser encaminhados por todos aqueles que até então estavam 

APTOS a realizar avaliação psicológica (segunda fase) na data estipulada, 

como é o caso do requerente, independentemente da sua posterior “não 

recomendação” ou “recomendação” na segunda fase. Assim, a despeito 

dos argumentos tecidos na inicial, o caso não comporta a concessão da 

liminar almejada, uma vez que a impetrante apresentou a documentação 

exigida no item 16.4 e seguintes, fora do prazo estabelecido no edital. 

Dessa forma, ao menos de início, a eliminação da impetrante não 

configurou ilegalidade, uma vez que o ato se deu em observância ao 

princípio da vinculação ao Edital. Isto posto, INDEFIRO a liminar. 

Notifique-se a autoridade coatora para que preste informações no prazo 

de 10 (dez) dias. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial 

da pessoa jurídica de direito público interessada, enviando-lhe cópia da 

petição inicial, sem documentos, para, querendo, ingressar no feito. Após, 

colha-se o parecer ministerial. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Cuiabá, 31 de julho de 2018. Paulo Márcio Soares de Carvalho 

Juiz de Direito

5ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1022526-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R QUEIROZ DE MELLO - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO BIANCHIN OAB - MT0011102A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(IMPETRADO)

PRESIDENTE DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - INDEA/MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

Parte Autora para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento de Guia 

de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1021649-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA BRITO TAPEOCY (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON SILVA OAB - MT5354/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ILUSTRÍSSIMO SENHOR DIRETOR DO DETRAN (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

Parte Autora para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada e para RECOLHER, 

por meio de emissão e recolhimento de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em diligência no bairro Centro Político 

Administrativo. DECISÃO: ISTO POSTO, e com base nas alegações acima 

tecidas, uma vez presentes os requisitos da tutela cautelar, DEFIRO 

PARCIALMENTE A LIMINAR vindicada, para o fim de determinar à 

autoridade coatora que licencie o veículo WOLKSWAGEN MODELO FOX 

TRACK MCV de Placas QCA 7471 – DE COR BRANCA- CUIABÁ/MT sem a 

exigência do pagamento prévio das multas, bem como a liberação do 

veiculo mediante o pagamento das taxas de estadia e remoção não 

superior ao período de 6 (seis) meses. Notifique-se a autoridade coatora, 

enviando-lhe a segunda via da inicial, a fim de que, no prazo de 10 dias, 

preste as informações de praxe, e na oportunidade intimem-nas do teor 

desta decisão (art. 7º, I, Lei 12.016/09). Em seguida, dê ciência ao órgão 

de representação judicial da autarquia, enviando-lhe cópia da inicial, para 

que, querendo, ingresse no feito (art. 7º, II, da Lei 12.016/09). Após, vistas 

ao MP e conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se, com a urgência.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1022935-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR LUCIANO DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS SANTOS ALVES OAB - MT17568/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO/ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

Parte Autora para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada e para RECOLHER, 

por meio de emissão e recolhimento de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em diligência no bairro Centro Político 

Administrativo. DECISÃO: ISTO POSTO, e com base nas alegações acima 

tecidas, uma vez presentes os requisitos da tutela cautelar, DEFIRO A 

LIMINAR vindicada, para o fim de determinar à autoridade coatora que 

licencie o veículo S10 EXECUTIVE D, placa OAU 0208, chassi 

9BG138SP0BC495328, renavan 00411914456 sem a exigência do 

pagamento prévio das multas. Notifique-se a autoridade coatora, 

enviando-lhe a segunda via da inicial, a fim de que, no prazo de 10 dias, 

preste as informações de praxe, e na oportunidade intimem-nas do teor 

desta decisão (art. 7º, I, Lei 12.016/09). Em seguida, dê ciência ao órgão 

de representação judicial da autarquia, enviando-lhe cópia da inicial, para 

que, querendo, ingresse no feito (art. 7º, II, da Lei 12.016/09). Após, vistas 

ao MP e conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se, com a urgência.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1021911-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA LUCIA DA SILVA ARRUDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO DONAL SPALATTI OAB - MT23230/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Presidente Detran MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

Parte Autora para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento de Guia 

de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em diligência no bairro Centro Político 

Administrativo.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1004657-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISLAINE GABRIELA ASSUNCAO DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO CESAR BONFIM OAB - MT10630/O-O (ADVOGADO)

LEANDRO FERREIRA DA CRUZ OAB - MT0015914A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DA BANCA DA AVALIAÇÃO DIDÁTICA DO CONCURSO DA 

SEDUC - MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

Parte Autora para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento de Guia 

de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1019019-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ARLINDA DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO DE SOUZA LIMA OAB - MT24992/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO ADJUNTO DE POLÍTICAS DE GESTÃO DE PESSOAS DA 

EDUCAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E 

LAZER DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (AUTORIDADE)

 

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: 1015395-50.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO BRAVO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

REBECA NOVAES AGUIAR OAB - DF25570 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (RÉU)

Outros Interessados:

Fabiano Pereira da Silva (TERCEIRO INTERESSADO)

JESSICA BAQUI DA SILVA OAB - DF51420 (ADVOGADO)

 

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. O Sr. Fabiano 

Pereira da Silva aviou petição aos autos requerendo o seu ingresso na 

demanda como assistente simples, sob o fundamento de que, no caso de 

eventual procedência da ação, acarretará em prejuízo à sua classificação 

no certame, bem como alega que já houve coisa julgada em relação ao 

pedido do Autor (ID nº 13057365), contudo não acostou quaisquer 

documentos que comprovem o alegado. À vista disso, determino a 

intimação pessoal do Sr. Fabiano Pereira da Silva para, no prazo de 05 
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(cinco) dias, acostar documentos que comprovem todo o alegado em sua 

petição. Após o decurso do prazo, em consonância ao princípio da não 

surpresa previsto no art. 9º e 10 do CPC/2015, intimem-se as partes 

Requerente e Requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifestarem sobre o pedido de assistência simples acima mencionado (ID 

nº 13057365). Posteriormente, voltem-me os autos conclusos para 

análise. Intimem-se. Cumpra-se, com urgência, inclusive por oficial 

plantonista. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1015961-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RRD COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA OAB - MT14054/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Daniella Soares de Almeida Bueno (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA N. 1015961-28.2018.8.11.0041 (PJE 1) 

Vistos, etc. Prestei as informações requisitadas em sede de Agravo de 

Instrumento nesta data, através do Ofício n. 128/2018/GAB. Intimem-se as 

partes. Após, cls. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 31 de julho de 2018. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 794314 Nr: 627-44.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILMA FORTES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALQUIRIA APARECIDA 

REBESCHINI LIMA - OAB:10.520/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO

 ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, JULGO PROCEDENTE 

OS PEDIDOS vindicados na inicial, determinando ao requerido que 

providencie a incorporação da gratificação de função aos proventos de 

aposentadoria da requerente, bem como condeno ao pagamento das 

verbas retroativas a partir de 05.02.2010, e, via de consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, do CPC/2015.Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa, nos temos do art. 85, § 2º, § 3º e § 8º do 

CPC/2015.Intimem-se.Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito 

em julgado da decisão e arquive-se com as devidas baixas de 

estilo.Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 380762 Nr: 16902-10.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA MARIA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MAURO CAMILO, 

REGINALDO COSTA LIMA, DEUSONETE PEREIRA CIRQUEIRA CAMILO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL, EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA - 

OAB:12291/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CRISTINA COSTA DE 

ALMEIDA B. TEIXEIRA - OAB:PROC. ESTADO, DARGILAN BORGES 

CINTRA - OAB:9150 - MT, MARCUS FERNANDO FONTES VON 

KIRCHENHEIM - OAB:6706/MT, SAUL DUARTE TIBALDI - OAB:3.935/MT

 ISTO POSTO, afastadas as preliminares arguidas, julgo PROCEDENTE o 

pedido, nos termos do artigo 269, I do Código de Processo Civil para o fim 

de: a) DECLARAR a propriedade do imóvel situado na Rua C, Quadra 05, 

Lote 06, Conjunto Habitacional N. H. Vila Real, Cuiabá/MT, em favor da 

Requerente, desde a data da quitação do compromisso de compra e 

venda (16/01/2001); b) DECLARAR nulo de pleno direito o negócio jurídico 

entabulado entre a extinta COHAB/MT e o Requerido Mauro Camilo, 

declarando nula a escritura pública firmada entre as partes bem como a 

matrícula do imóvel no Registro de Imóveis (fls. 230 a 232); c) 

DETERMINAR que seja procedida a desocupação do imóvel em questão, 

no prazo de 90 (noventa) dias.

Concedo aos Requeridos Mauro Camilo e Reginaldo Costa Lima os 

benefícios da Justiça Gratuita, nos termos da Lei n. 1060/50. Condeno os 

Requeridos ao pagamento integral das custas processuais e de 

honorários advocatícios, os últimos arbitrados em R$2.000,00 (dois mil 

reais), nos termos do artigo 20, § 4º do Código de Processo Civil, 

observando-se o artigo 12 da Lei n. 1.060/1950. Decisão sujeita ao 

reexame necessário, por força do disposto no artigo 475, I, do CPC. 

Assim, decorrido o prazo para recursos voluntários, encaminhem-se os 

autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, fazendo grafar 

as sempre respeitosas homenagens deste juízo.

P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 380762 Nr: 16902-10.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA MARIA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MAURO CAMILO, 

REGINALDO COSTA LIMA, DEUSONETE PEREIRA CIRQUEIRA CAMILO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL, EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA - 

OAB:12291/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CRISTINA COSTA DE 

ALMEIDA B. TEIXEIRA - OAB:PROC. ESTADO, DARGILAN BORGES 

CINTRA - OAB:9150 - MT, MARCUS FERNANDO FONTES VON 

KIRCHENHEIM - OAB:6706/MT, SAUL DUARTE TIBALDI - OAB:3.935/MT

 ISTO POSTO, consoante fundamentação supra, conheço dos embargos 

de declaração, eis que tempestivos e, no mérito, porque ausente qualquer 

vício, os REJEITO, mantendo incólume a decisão embargada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 947758 Nr: 59001-19.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO GOMES DA SILVA SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA, ESTADO 

DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PETERSEN MORETTI - 

OAB:7353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Alberto Bueno 

(Procurador do Estado) - OAB:17439-A, PAULO EMÍLIO MAGALHÃES 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:3.632/MT

 PROCEDIMENTO COMUM.

PROCESSO N°: 59001-19.2014.811.0041.

 CÓDIGO: 947758.

SENTENÇA.

Vistos, etc.

 Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Antecipação de 

tutela, proposta por ANTONIO GOMES DA SILVA SOBRINHO em desfavor 

de MUNICÍPIO DE CUIBÁ E ESTADO DE MATO GROSSO, já devidamente 

qualificados na exordial, objetivando que seja determinado ao Requerido 

que adote todas as providências necessárias para que o autor seja 

submetido ao procedimento cirúrgico indicado por médico especialista, e 

tudo o mais que for necessário para dar continuidade ao tratamento.

Do exame dos autos verifica-se que o requerente foi intimado 
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pessoalmente para dar prosseguimento no feito, sob pena de extinção, 

porém, deixou transcorrer o prazo in albis.

Em síntese, é o necessário relato.

Fundamento e,

decido.

À vista da inércia em dar prosseguimento no feito, resta evidente a 

aplicação do art. 485, § 1º do Novo Código de Processo Civil, cujo 

ordenamento autoriza o arquivamento dos autos e a extinção do 

processo, quando inação o representante quanto ao prosseguimento do 

feito.

 Diante disso, é cabível a extinção do processo quando a parte intimada 

deixa de providenciar as diligências que lhe competia ou abandona a 

causa por mais de 30 (trinta) dias, conforme art. 485, inciso III do NCPC.

DISPOSITIVO.

ISTO POSTO, e consoante a fundamentação supra, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 485, 

inciso III do Novo Código de Processo Civil.

Condeno o Requerente ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por 

cento) do valor da causa, nos temos do § 2º, § 3º e § 8º do art. 85 do 

CPC/2015, ficando-os suspensos por força do art. 12 da Lei 1.060/50.

P.I. e após, não havendo recurso voluntário, arquivem-se com todas as 

baixas.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 26 de Julho de 2018.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 797394 Nr: 3768-71.2013.811.0041

 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: MUNICIPIO DE BOM JESUS DO ARAGUAIA - MT, 

MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE, MUNICIPIO DE CANARANA/MT, MUNICÍPIO 

DE NOVA MUTUM-MT, MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE/MT, MUNICÍPIO 

DE DIAMANTINO-MT, MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO, MUNICÍPIO 

DE NOVA UBIRATÃ, MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE-MT, MUNICIPIO 

DE NOVA XAVANTINA /MT, MUNICÍPIO DE PARANATINGA-MT, MUNICIPIO 

DE NOVO HORIZONTE DO NORTE, MUNICIPIO DE QUERÊNCIA, MUNICÍPIO 

DE SORRISO MT, MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJANO RIBER OLIVEIRA 

CAMPOS - OAB:8874-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNALDO DE CARVALHO 

AGUIAR - OAB:3179/MT, EFRAIM ALVES DOS SANTOS - OAB:PROC. 

MUNICIPAL, ULINDINEI ARAUJO BARBOSA - OAB:Procurador

 ISTO POSTO, e com base nas alegações supra, JULGO IMPROCEDENTE a 

ação. Via de consequência, julgo extinto o processo, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Isento de 

custas. Condeno os autores, em partes iguais, ao pagamento dos 

honorários advocatícios que fixo em 5% sobre o valor da causa, nos 

termos do art. 85, §3º, III do CPC, a ser rateado entre o Estado de Mato 

Grosso e o Município de Rondonópolis.Por fim, não havendo recurso 

voluntário, remetam-se os autos ao arquivo, com baixas.Intime-se. 

Cumpra-se.Cuiabá/MT, 30 de julho de 2018.ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 848145 Nr: 51561-06.2013.811.0041

 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: ASSOADE - ASSOCIAÇÃO DOS SARGENTOS SUBTEs, 

OF. ADM. E ESPECIAL. ATIVOS e INATIVO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7.355-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA FLÁVIA GONÇALVES DE 

OLIVEIRA AQUINO (PROCURADORA DO ESTADO) - OAB:5.494/MT

 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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014145-79.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA DE SOUZA ALBUEZ (REQUERENTE)

EIZA MARIA RODRIGUES (REQUERENTE)

DANIELA CRISTINA DE OLIVEIRA BOTELHO (REQUERENTE)

FRANCISCO ERISVALDO BOMFIM (REQUERENTE)

MARCIA DOMINGAS MOURA DE ARRUDA (REQUERENTE)

MUECI CAVALCANTE PORTELA (REQUERENTE)

MARILENE SOARES (REQUERENTE)

JOSEFA DE FATIMA BARBOSA (REQUERENTE)

JANE GONCALVES FERREIRA (REQUERENTE)

JUSSARA DE FATIMA SLOVINSKI (REQUERENTE)

JUSCELINO DIAS DE MOURA (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 (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (PJE 2) PROCESSO Nº 

1014145-79.2016.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Embargos de 

Declaração com Efeitos Modificativos opostos pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

em face da decisão retro, proferida nos autos da Ação Declaratória c/c 

Indenizatória proposta por DANIELA CRISTINA DE OLIVEIRA BOTELHO e 

outros, a qual tem o escopo de que seja declarado o direito das partes em 

incorporarem definitivamente a remuneração/proventos o percentual de 

11,98% decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Cruzeiro 

Real para URV, em março de 1994, bem como para condená-lo ao 

pagamento de indenização por dano material relativo ao pagamento dos 

valores pretéritos decorrentes da incorporação. Proferida a decisão, a 

qual julgou procedentes os pedidos pleiteados, o ora Requerido opôs 

Embargos de Declaração para que seja retificada a decisão proferida, 

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. No presente caso verificamos que a controvérsia 

aventada cinge-se quanto à suposta existência de contradições e 

omissões na decisão proferida no bojo destes autos, a qual supostamente 

contraria com o alegado pela parte Autora em sua inicial. 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”. Apesar das assertivas 

da parte Embargante, não vislumbro a existência dos vícios apontados, o 

que torna evidente a pretensão desta em rediscutir matéria decidida 

contrariamente aos seus interesses, finalidade que refoge ao âmbito de 

abrangência dos Embargos de Declaração, devendo ser veiculada por 

meio próprio e adequado. Isso porque o dispositivo da decisão tratou de 

forma clara e concisa todos os pontos abordados nos presentes 

aclaratórios, de modo que não há que se falar em omissão. Nesse sentido: 

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO INEXISTENTE. 
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CONTRIBUIÇÃO AO INCRA. ILEGITIMIDADE ATIVA DA MATRIZ PARA 

BUSCAR A REPETIÇÃO DE VALORES RECOLHIDOS INDEVIDAMENTE POR 

SUAS FILIAIS. 1. Os embargos de declaração são cabíveis para a 

modificação do julgado que se apresentar omisso, contraditório ou 

obscuro, bem como para sanar possível erro material existente na 

decisão, o que não aconteceu no caso dos autos. Trata-se de nítido 

pedido de rediscussão da matéria, o que é inviável em embargos de 

declaração. 2. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, em se 

tratando de tributo cujo fato gerador operou-se de forma individualizada 

tanto na matriz quanto na filial, não se outorga àquela legitimidade para 

demandar, isoladamente, em juízo, em nome das filiais. Isso porque, para 

fins fiscais, ambos os estabelecimentos são considerados entes 

autônomos. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgRg nos EDcl 

no REsp 1283387/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 22/05/2012, DJe 29/05/2012) – Destacamos. ISTO 

POSTO, consoante fundamentação supra, conheço dos Embargos de 

Declaração, eis que tempestivos e, no mérito, porque ausente qualquer 

vício, os REJEITO, mantendo incólume a decisão embargada. Ante a 

apresentação de Contestação pelo Estado de Mato Grosso, determino a 

intimação do Requerente para apresentar Impugnação à Contestação, no 

prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se o já determinado. Cuiabá, 30 de março 

de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017483-61.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROZIMEIRE ROCHA DE ARAUJO (REQUERENTE)

MARIA JOSE DE BARROS (REQUERENTE)

SOLANGE VITORINO SANTANA DA CRUZ (REQUERENTE)

CERENITA DA SILVA CHAVES (REQUERENTE)

JACIONE ANTUNES VIEGAS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

ROSANA DE SOUZA TEIXEIRA (REQUERENTE)

ANA LUIZA DE MELO (REQUERENTE)

MARILZA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

JISELMA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

SUELY ALVES DE CAMPOS (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 (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (PJE 2) PROCESSO Nº 

1017483-61.2016.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Embargos de 

Declaração com Efeitos Modificativos opostos pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

em face da decisão retro, proferida nos autos da Ação Declaratória c/c 

Indenizatória proposta por ANA LUIZA DE MELO e outros, a qual tem o 

escopo de que seja declarado o direito das partes em incorporarem 

definitivamente a remuneração/proventos o percentual de 11,98% 

decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Cruzeiro Real para 

URV, em março de 1994, bem como para condená-lo ao pagamento de 

indenização por dano material relativo ao pagamento dos valores 

pretéritos decorrentes da incorporação. Proferida a decisão, a qual julgou 

procedentes os pedidos pleiteados, o ora Requerido opôs Embargos de 

Declaração para que seja retificada a decisão proferida, 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. No presente caso verificamos que a controvérsia aventada 

cinge-se quanto à suposta existência de contradições e omissões na 

decisão proferida no bojo destes autos, a qual supostamente contraria 

com o alegado pela parte Autora em sua inicial. 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”. Apesar das assertivas da parte 

Embargante, não vislumbro a existência dos vícios apontados, o que torna 

evidente a pretensão desta em rediscutir matéria decidida contrariamente 

aos seus interesses, finalidade que refoge ao âmbito de abrangência dos 

Embargos de Declaração, devendo ser veiculada por meio próprio e 

adequado. Isso porque o dispositivo da decisão tratou de forma clara e 

concisa todos os pontos abordados nos presentes aclaratórios, de modo 

que não há que se falar em omissão. Nesse sentido: “TRIBUTÁRIO. 

PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO INEXISTENTE. CONTRIBUIÇÃO AO INCRA. 

ILEGITIMIDADE ATIVA DA MATRIZ PARA BUSCAR A REPETIÇÃO DE 

VALORES RECOLHIDOS INDEVIDAMENTE POR SUAS FILIAIS. 1. Os 

embargos de declaração são cabíveis para a modificação do julgado que 

se apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar 

possível erro material existente na decisão, o que não aconteceu no caso 

dos autos. Trata-se de nítido pedido de rediscussão da matéria, o que é 

inviável em embargos de declaração. 2. Nos termos da jurisprudência 

pacífica desta Corte, em se tratando de tributo cujo fato gerador 

operou-se de forma individualizada tanto na matriz quanto na filial, não se 

outorga àquela legitimidade para demandar, isoladamente, em juízo, em 

nome das filiais. Isso porque, para fins fiscais, ambos os estabelecimentos 

são considerados entes autônomos. Embargos de declaração rejeitados”. 

(EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1283387/RS, Rel. Ministro HUMBERTO 

MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2012, DJe 29/05/2012) – 

Destacamos. ISTO POSTO, consoante fundamentação supra, conheço 

dos Embargos de Declaração, eis que tempestivos e, no mérito, porque 

ausente qualquer vício, os REJEITO, mantendo incólume a decisão 

embargada. Ante a apresentação de Contestação pelo Estado de Mato 

Grosso, determino a intimação do Requerente para apresentar 

Impugnação à Contestação, no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se o já 

determinado. Cuiabá, 30 de março de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1022156-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OTTO FREDERICO SCHMIDT (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO BRANDAO VIEIRA OAB - RS55739-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DE TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1022156-29.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Mandado de 

Segurança com pedido de liminar impetrado por OTTO FREDERICO 

SCHMIDT em face de ato indigitado coator da lavra do SECRETÁRIO DE 

ESTADO DE ARRECADAÇÃO DO ESTADO DO MATO GROSSO, 

objetivando a concessão da medida antecipatória para que seja concedido 

ao Impetrante o direito de não ser tributado quando houver simples 

transferências entre suas fazendas/estabelecimentos ainda que 

localizados em outras unidades da federação. Em síntese, é o que merece 

registro. De acordo com o art. 96, inciso I, alínea “g”, da Constituição do 

Estado de Mato Grosso (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 

31/2004), compete privativamente ao Tribunal de Justiça julgar 

originalmente Mandado de Segurança e Habeas Data contra atos do 

Governador do Estado, da Mesa da Assembleia Legislativa, do próprio 

Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas, dos Secretários de Estado, do 

Procurador-Geral de Justiça, do Procurador-Geral do Estado e do 

Defensor Público Geral, do Comandante-Geral da Polícia Militar e do 

Diretor-Geral da Polícia Civil. Desta forma, determino com a máxima 

urgência a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso para processar e julgar a presente ação, consignando as 

nossas homenagens. Intime-se. Cumpra-se, com urgência. Cuiabá-MT, 30 

de julho de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020457-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TEBLAS FLORES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Jorge Antonio Krizizanowski OAB - MT0015618A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)
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Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO Nº 1020457-03.2018.8.11.0041 (PJE 

3). Vistos, etc. Trata-se de Ação Ordinária com pedido de Tutela de 

Evidência proposta por TEBLAS FLORES, em desfavor do ESTADO DE 

MATO GROSSO e FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe, 

objetivando a concessão da tutela provisória de evidência para que seja 

determinada sua imediata nomeação e posse no cargo de professor da 

educação superior da UNEMAT, em Matemática no campus de Tangará da 

Serra-MT, até decisão final da presente ação. Relata, em síntese, se 

inscreveu em concurso público da Fundação Universidade do Estado de 

Mato Grosso, para o provimento do cargo de docente da educação 

superior, conforme o Edital 001/2013 de 24 de julho de 2013. Informa que 

foi aprovado em todas as fases do certame e ficou classificado na 

posição na 3ª colocação, sendo atualmente o primeiro na ordem de 

classificação para nomeação ao cargo efetivo de Docente da Educação 

Superior na área de Matemática. Assevera que o presente concurso 

previa o prazo de validade de 02 (dois) anos, podendo ser prorrogado por 

igual período, o que de fato aconteceu, contudo, afirma que foi preterido 

por outro candidato em razão de ação judicial. Ampara a sua pretensão à 

vista dos requisitos da tutela provisória de evidência, previstos no art. 311 

e ss. do CPC/2015. Instruiu a inicial com documentos acostados 

eletronicamente. Em síntese, é o necessário relato. Fundamento e, Decido. 

Primeiramente, verifico que não se aplica a conciliação e mediação, 

previstas no art. 334 e seguintes do CPC/2015, uma vez que, por meio do 

Ofício Circular nº 003/GPG/PGE/2016, a Fazenda Pública já se manifestou 

pelo desinteresse na conciliação, daí porquê deixo de aplicar tal 

providência, até, porque, para garantir o principio da razoável duração do 

processo. Para a concessão da tutela de evidência não se faz necessário 

comprovar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, posto 

que tal medida de litisregulação não necessita haver demonstração de 

urgência, mas apenas da probabilidade do direito, nos termos elencados 

no art. 311 e incisos, do NCPC/2015. Não há que se olvidar que a 

construção jurisprudencial admite o deferimento da tutela protetiva em 

face da Fazenda Pública. Pois bem. Busca a requerente com a concessão 

da tutela provisória de evidência que seja determinada sua imediata 

nomeação e posse no cargo de professor da educação superior da 

UNEMAT, em Matemática no campus de Tangará da Serra-MT, até decisão 

final da presente ação. Como é sabido de todos, na tutela provisória de 

evidência restada demonstrada a probabilidade do direito de maneira e 

grau elevado que se torne evidente o direito da autora esta deverá ser 

deferida. Isso porque, visou o legislador evitar que a parte suportasse o 

ônus do tempo do processo, e, ficasse privada de satisfazer, ainda que 

provisoriamente, o exercício de um direito, até a efetiva entrega da 

prestação da tutela jurisdicional. Entretanto, compulsando os autos, em 

juízo de cognição sumária, verifico que a documentação apresentada não 

me convenceu da existência da probabilidade do direito (fumus boni juris), 

uma vez que a Requerente não demonstrou de forma cristalina a 

irregularidade no ato administrativo praticado pela requerida, bem como 

não acostou documentos capazes de evidenciar a aludida conduta ilegal 

atribuída. ISTO POSTO, e consoante fundamentação supra, INDEFIRO o 

provimento antecipatório. Citem-se os Requeridos, para, querendo, 

apresentarem contestação, no prazo constante no art. 335 c/c 183 do 

CPC/2015. Nos termos do Procedimento de Controle Administrativo n. 165, 

do CNJ e do art. 98 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, uma 

vez presentes os requisitos, defiro a gratuidade da justiça, servindo este 

como alvará de gratuidade. No mais, por se tratar de interesse individual 

disponível, bem como nos termos do Ato Administrativo nº 

006/2003/PGJ-CGMT, afasto o mister do Ministério Público em manifestar 

na causa, conforme diversas manifestações dos Promotores nesse 

sentido. Com a defesa, vistas à Requerente para impugnar no prazo legal 

e, após, voltem-me conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá/MT, 30 de Junho de 2017. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO.

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1022526-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R QUEIROZ DE MELLO - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO BIANCHIN OAB - MT0011102A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(IMPETRADO)

PRESIDENTE DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - INDEA/MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1022526-08.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Mandado de 

Segurança com pedido de liminar impetrado por R QUEIROZ DE MELLO – 

ME contra ato indigitado coator da lavra da PRESIDENTE DO INSTITUTO DE 

DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO – INDEA/MT, 

ambos qualificados na exordial, objetivando a concessão da medida liminar 

para o fim de que seja determinada à autoridade tida por coatora que se 

abstenha de impedir a expedição do Licenciamento para Comercialização 

de Produtos Veterinários para a Impetrante, bem como que proceda com a 

expedição da mencionada licença. Aduz, em síntese, que é empresa 

dedicada ao ramo do comércio atacadista de mercadorias com 

predominância de insumos agropecuários; comércio atacadista de 

defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos de solo; comércio 

varejista de artigos de caça, pesca, camping, medicamentos e drogas de 

uso veterinário, não se tratando de atividade típica da medicina veterinária. 

Assevera que a autoridade Impetrada negou a expedição de 

Licenciamento para Comercialização de Produtos Veterinários, sob o 

argumento principal de que a empresa não atende à Lei Estadual nº 

10.486/2016, regulamentada pelo Decreto nº 1.260/2017 – falta de registro 

junto ao CRMV/MT e falta de responsável técnico homologado também pelo 

CRMV/MT. Ressalta que não possui vínculo da sua pessoa jurídica com o 

CRMV/MT, haja vista não exercer atividades típicas de Medicina 

Veterinária, apenas comercialização de produtos para uso veterinário e, 

conforme entendimento consolidado pelo STJ, está desobrigada da 

exigência quanto ao registro junto ao Conselho Regional de Medicina 

Veterinária. Pontua que possui Responsável Técnico devidamente 

habilitado, bem como não exerce quaisquer atividades inclusas no rol 

previsto para as atividades de Médico Veterinário, motivo pelo qual não há 

necessidade da habilitação da pessoa jurídica junto ao CRMV/MT, não 

havendo fundamentos para que o Impetrado indefira o pedido de 

expedição de Licenciamento para Comercialização de Produtos 

Veterinários. Escuda a pretensão à vista dos pressupostos da medida 

liminar: fumus boni iuris e periculum in mora. Instruiu a inicial com 

documentos acostados eletronicamente. Em síntese, é o necessário relato. 

Fundamento e Decido. À vista da nova legislação que passou a disciplinar 

o Mandado de Segurança (art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009), para a 

concessão de medida liminar, mister a presença dos seguintes requisitos: 

que os fundamentos da impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e a 

possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja 

finalmente deferida (periculum in mora). Cumpre salientar que o Mandado 

de Segurança é um remédio constitucional utilizado para proteger direito 

líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém 

sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. 

Como se sabe, a medida liminar não é concedida como antecipação dos 

efeitos da sentença final; é procedimento acautelador do possível direito 

do Impetrante, justificado pela iminência de dano irreversível de ordem 

patrimonial, funcional ou moral, se mantido o ato coator até a apreciação 

definitiva da causa. Assim, o deferimento da liminar em Mandado de 

Segurança visa resguardar “possível direito da Impetrante”, para tanto 

basta a este a apresentação de relevantes fundamentos, assim como a 

possibilidade da ocorrência de dano pelo não acolhimento da medida. Em 

outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam 

comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da 

ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, 

depender a narrativa de dilação probatória. Como relatado, o presente 

mandamus foi impetrado com a finalidade de obter uma decisão para que 

seja determinada à autoridade tida por coatora que se abstenha de impedir 

a expedição do Licenciamento para Comercialização de Produtos 

Veterinários para a Impetrante, bem como que proceda com a expedição 

da mencionada licença. Partindo de uma análise perfunctória dos fatos 

expostos e da documentação acostada, entendo que restam 

demonstrados os requisitos necessários para a concessão da medida 

liminar pleiteada. O requisito necessário para que uma empresa se registre 

no Conselho Profissional é de que a sua atividade-fim exercida seja 
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exclusiva daquela especialidade profissional. Esse é o entendimento 

extraído do art. 1º da Lei nº 6.839/80, in verbis: “Art. 1º O registro de 

empresas e a anotação dos profissionais legalmente habilitados, delas 

encarregados, serão obrigatórios nas entidades competentes para a 

fiscalização do exercício das diversas profissões, em razão da atividade 

básica ou em relação àquela pela qual prestem serviços a terceiros”. 

Ademais, a Lei nº 5.517/1968 estabeleceu em seus artigos 5º, 6º, 27 e 28 

as atividades privativas de médicos veterinários, bem como as espécies 

de estabelecimentos que devem se inscrever nos quadros dos Conselhos 

Regionais de Medicina Veterinária e manter no local médico veterinário 

contratado, não incluindo, dentre tais estabelecimentos, os que 

comercializam produtos veterinários. Analisando perfunctoriamente os 

fatos expostos e a documentação acostada aos autos, notadamente pelo 

comprovante de inscrição e de situação cadastral (ID nº 14338015), 

verifica-se que a atividade desempenhada pela empresa-Impetrante gira 

em torno da comercialização de produtos agrícolas e alimentícios, não se 

dedicando, ao que me afigura neste limiar, à manipulação, transformação 

ou a fabricação destes produtos. Assim, tudo indica que a negativa de 

renovação da licença almejada pela Impetrante afronta ao seu direito de 

comercialização, bem como não se mostra razoável a aplicação das 

disposições elencadas na Lei nº 5.517/68, que diz respeito a atividades 

privativas da Medicina Veterinária. Sobre o tema, o Colendo Superior 

Tribunal de Justiça recentemente decidiu que a venda de medicamentos 

veterinários não se encontram reservadas à atuação exclusiva do médico 

veterinário, senão vejamos: “ADMINISTRATIVO. CONSELHO REGIONAL DE 

MEDICINA VETERINÁRIA. REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA. VENDA DE 

MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS E COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS 

VIVOS. DESNECESSIDADE. LEI N. 5.517/68. ATIVIDADE BÁSICA NÃO 

COMPREENDIDA ENTRE AQUELAS PRIVATIVAMENTE ATRIBUÍDAS AO 

MÉDICO VETERINÁRIO. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS RECURSOS 

REPETITIVOS. 1. O registro da pessoa jurídica no conselho de fiscalização 

profissional respectivo faz-se necessário quando sua atividade básica, ou 

o serviço prestado a terceiro, esteja compreendida entre os atos 

privativos da profissão regulamentada, guardando isonomia com as 

demais pessoas físicas que também explorem as mesmas atividades. 2. 

Para os efeitos inerentes ao rito dos recursos repetitivos, deve-se firmar a 

tese de que, à míngua de previsão contida da Lei n. 5.517/68, a venda de 

medicamentos veterinários - o que não abrange a administração de 

fármacos no âmbito de um procedimento clínico - bem como a 

comercialização de animais vivos são atividades que não se encontram 

reservadas à atuação exclusiva do médico veterinário. Assim, as pessoas 

jurídicas que atuam nessas áreas não estão sujeitas ao registro no 

respectivo Conselho Regional de Medicina Veterinária nem à 

obrigatoriedade de contratação de profissional habilitado. Precedentes. 3. 

No caso sob julgamento, o acórdão recorrido promoveu adequada 

exegese da legislação a respeito do registro de pessoas jurídicas no 

conselho profissional e da contratação de médico-veterinário, devendo, 

portanto, ser mantido. 4. Recurso especial a que se nega provimento. 

Acórdão submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973, correspondente ao 

art. 1.036 e seguintes do CPC/2015”. (STJ – REsp: 1338942 SP 

2012/0170967-4, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 

26/04/2017, S1 – PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 03/05/2017) 

– Destacamos. Não é outro o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, in verbis: “REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE 

SEGURANÇA - EMPRESAS COMERCIALIZADORAS DE PRODUTOS 

VETERINÁRIOS - EXIGÊNCIA DA PRESENÇA DE MÉDICO VETERINÁRIO 

RESPONSÁVEL E REGISTRO NO CONSELHO DE MEDICINA VETERINÁRIA - 

ILEGALIDADE DO ATO - INEXISTÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

VETERINÁRIOS OU MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS - ORDEM CONCEDIDA - 

SENTENÇA RATIFICADA. O registro de empresa no Conselho Regional de 

Medicina Veterinária, nos termos dos artigos 5º e 6º da Lei nº 5.517/68, 

define-se pela natureza da atividade ou dos serviços por ela prestados. 

Não é necessária a inscrição no Conselho profissional, nem é obrigatória a 

presença de profissional médico veterinário, se a empresa não manipula 

produtos veterinários ou presta serviços de medicina veterinária a 

terceiros”. (ReeNec 30160/2010, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

28/07/2010, Publicado no DJE 10/08/2010). Demonstrado, portanto, o 

fumus boni iuris. Da mesma maneira evidencia-se o periculum in mora, na 

medida em que a manutenção do ato praticado pela autoridade coatora 

acarretará em diversos prejuízos à empresa-Impetrante, ainda mais pelo 

fato de não poder exercer regularmente as suas atividades. Assim, 

estando presentes os requisitos ensejadores para concessão da liminar, 

impõe-se o deferimento da medida. ISTO POSTO, consoante a 

fundamentação supra, DEFIRO A LIMINAR vindicada para determinar à 

autoridade tida por coatora que se abstenha de impedir a expedição do 

Licenciamento para Comercialização de Produtos Veterinários à 

Impetrante, bem como que proceda com a expedição da mencionada 

licença, até ulterior decisão de mérito a ser proferida neste writ. 

Notifique-se pessoalmente a autoridade coatora, enviando-lhe a segunda 

via da inicial, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as 

informações de praxe, e na oportunidade intime-a do teor desta decisão 

(art. 7º, I, Lei nº 12.016/09). Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado 

sobre a presente decisão enviando-lhe cópia da inicial, para que querendo 

ingresse no feito (art. 7º, II da Lei nº 12.016/2009). Após, decorrido o 

prazo das informações, prestadas ou não, ouça-se o Ministério Público no 

prazo improrrogável de 10 (dez) dias, vindo, conclusos (art. 12 e § único 

da Lei nº 12.016/09). Intimem-se. Cumpra-se, com urgência, inclusive pelo 

oficial plantonista. Cuiabá, 30 de julho de 2018. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO
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PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1023029-29.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Ação Ordinária com 

pedido de tutela provisória de urgência proposta por BENEDITO FERREIRA 

PAES SOBRINHO em face do ESTADO DE MATO GROSSO, ambos 

devidamente qualificados, objetivando a concessão do provimento 

antecipatório para que seja determinada a suspensão dos efeitos do ato 

de demissão, até ulterior julgamento de mérito. Aduz, em apertada síntese, 

que no corrente ano, enquanto servidor público do Estado do Mato 

Grosso, foi demitido de cargo que ocupava na Secretaria de Estado de 

Saúde, o qual exercia desde o ano de 1995, em razão do julgamento de 

processo administrativo disciplinar (PAD 042/2013, protocolo nº 

535824/2013), que concluiu que teria infringido as normas descritas no 

art. 159, XII da Lei Complementar nº 04/1990. Pontua que a penalidade 

aplicada merece ser afastada, uma vez que a decisão violou os princípios 

da moralidade e da razoabilidade, bem como não houve a configuração de 

qualquer infração e ocorreu cerceamento de seu direito de defesa. 

Ampara a sua pretensão à vista dos requisitos da tutela de provisória de 

urgência, previstos no art. 300 e seguintes do CPC/2015. Instruiu a inicial 

com documentos acostados eletronicamente. Em síntese, é o necessário 

relato. Fundamento e Decido. Primeiramente, verifico que não se aplica a 

conciliação e mediação, previstas no art. 334 e seguintes do CPC/2015, 

uma vez que, por meio do Ofício Circular nº 003/GPG/PGE/2016, a 

Fazenda Pública já se manifestou pelo desinteresse na conciliação, daí 

porquê deixo de aplicar tal providência, até, porque, para garantir o 

principio da razoável duração do processo. Para a concessão da tutela 

antecipada se faz necessário se comprovar a evidência da probabilidade 

do direito, conciliada com o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, não havendo perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão 

(art. 300 do CPC/2015). Não há que se olvidar que a construção 

jurisprudencial admite o deferimento da tutela protetiva em face da 

Fazenda Pública. Conforme relatado, a presente ação foi proposta com o 

escopo de obter uma decisão para que seja determinada a suspensão dos 

efeitos do ato de demissão, até ulterior julgamento de mérito. Em análise 

perfunctória dos fatos expostos e documentos acostados, notadamente 

os documentos de ID nº 14407706 e seguintes, não vislumbro, nesta fase 

de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores para a 

concessão da tutela provisória pleiteada. Isso porque, a documentação 

apresentada não me convenceu da existência da evidência da 

probabilidade do direito, uma vez que a Requerente não demonstrou de 

forma cristalina a irregularidade no ato administrativo praticado pelo Estado 

de Mato Grosso, bem como não acostou documentos capazes de 

evidenciar a aludida conduta maliciosa atribuída ao ente público estadual. 
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Ademais, o que pretende o Requerente é que o Judiciário adentre na 

esfera administrativa e reveja as decisões da parte Impetrada, de forma 

mais favorável aos seus interesses. Desta feita, em sede de cognição 

sumária, entendo que não restou demonstrada qualquer ilegalidade ou 

abuso de poder praticado pelo Requerido que possa amparar a 

concessão da tutela provisória pretendida. Assim, é de ser indeferida a 

liminar por ausência da evidência da probabilidade do direito. Nesse 

sentido, vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO 

DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR – SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL – DEMISSÃO – SUSPENSÃO DO ATO E 

REINTEGRAÇÃO AO CARGO – IMPOSSIBILIDADE – IRREGULARIDADES 

NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – NÃO 

CONFIGURADAS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO 

AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme a firme 

jurisprudência do STJ, “não cabe ao Poder Judiciário analisar o mérito 

administrativo, mas somente aferir a regularidade do procedimento e a 

legalidade do ato de demissão.” (MS 9.120/DF, Rel. Ministro Ericson 

Maranho (Desembargador Convocado do TJ/SP), Terceira Seção, julgado 

em 28/10/2015, DJe 06/11/2015). Não demonstrada, de plano, qualquer 

ilegalidade no processo administrativo disciplinar, inexiste motivo a 

justificar a concessão da tutela urgência na ação cautelar, sobretudo em 

se considerando a fase prematura da ação de base e os limites do agravo 

de instrumento”. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO 

E COLETIVO, Julgado em 03/07/2017, Publicado no DJE 17/07/2017) – 

Destacamos. Portanto, ante a ausência de um dos requisitos ensejadores 

para a concessão da medida antecipatória, qual seja a evidência da 

probabilidade do direito, impõe-se o indeferimento da medida. ISTO POSTO, 

consoante fundamentação supra e ante a ausência de fundamento 

relevante que o caso denota, INDEFIRO O PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO 

pleiteado. Cite-se pessoalmente o Requerido Estado de Mato Grosso, por 

meio da Procuradoria Geral do Estado, para, querendo, apresentar a sua 

defesa, no prazo constante no art. 335 c/c 183 do CPC/2015. Com a 

defesa, vistas à Requerente para impugnar no prazo legal. Após, abro 

vistas ao ilustre representante do Ministério Público para que se manifeste 

no prazo de 15 (quinze) dias e, por fim, voltem-me os autos conclusos 

para sentença. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Cuiabá, 30 de julho de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022464-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENEAS BONIFACIO DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROLF TALYS OSORSKI SANTIAGO OAB - MT0011406A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO Nº 1022464-65.2018.8.11.0041 (PJE 

3). Vistos, etc. Trata-se de Ação Obrigação de Fazer com pedido de tutela 

antecipada proposta por ENEAS BONIFACIO DE ALMEIDA em desfavor do 

ESTADO DE MATO GROSSO, todos devidamente qualificados nos autos 

em epígrafe, objetivando a concessão do provimento antecipatória para 

que seja determinado ao requerido promova imediatamente a sua 

convocação e matrícula no Curso de Habilitação de Oficiais 

Administrativos da PMMT – CHOA/2017, até decisão definitiva. Relata, em 

síntese, é Policial Militar do Estado de Mato Grosso desde o ano de 1998, 

sendo que no ano de 2003 foi aprovado em concurso interno para 

participar do Curso de Formação de Sargentos, recebendo a graduação 

de 3º Sargento. Aduz que posteriormente foi promovido à 2º Sargento e 

após a realização do curso de aperfeiçoamento de Sargentos recebeu a 

graduação de 1º Sargento. Sustenta que possui todos os requisitos para 

participar do Curso de Habilitação de Oficial Administrativo – CHOA desde 

o ano de 2012, contudo, ante a inércia do requerido em realizar o referido 

curso isso não ocorreu. Assevera que com a entrada de vigência da lei 

529/2014, foi migrado para outro quadro da corporação. Informa que tal 

fato acarretou em preterição, bem como ressalta que a inércia do 

requerido está gerando diversos prejuízos. Ampara a sua pretensão à 

vista do fumus boni iuris e do periculum in mora. Instruiu a inicial com 

documentos acostados eletronicamente. Em síntese, é o necessário relato. 

Fundamento e Decido. Primeiramente, verifico que não se aplica a 

conciliação e mediação, previstas no art. 334 e seguintes do CPC/2015, 

uma vez que, por meio do Ofício Circular nº 003/GPG/PGE/2016, a 

Fazenda Pública Estadual já se manifestou pelo desinteresse na 

conciliação, daí por que deixo de aplicar tal providência, até mesmo para 

garantir o princípio da razoável duração do processo. Para a concessão 

da tutela antecipada se faz necessário se comprovar a evidência da 

probabilidade do direito, conciliada com o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, não havendo perigo de irreversibilidade dos 

efeitos da decisão (art. 300 do CPC/2015). Não há que se olvidar que a 

construção jurisprudencial admite o deferimento da tutela protetiva em 

face da Fazenda Pública. Busca os autores a concessão do provimento 

antecipatório, para que seja determinado ao requerido promova 

imediatamente a sua convocação e matrícula no Curso de Habilitação de 

Oficiais Administrativos da PMMT – CHOA/2017, até decisão definitiva. Em 

análise perfunctória dos fatos expostos e documentos acostados, 

notadamente os documentos de ID nº 14331058 e seguintes, não 

vislumbro, nesta fase de cognição sumária, a presença dos requisitos 

autorizadores da concessão do provimento pleiteado. Isso porque, a 

documentação apresentada não me convenceu da existência do fumus 

boni juris, uma vez que a requerente não demonstrou de forma cristalina a 

irregularidade no ato praticado pela requerida, bem como não acostou 

documentos capazes de evidenciar a aludida conduta maliciosa atribuída. 

Outrossim, verifica-se que os atos emanados pela Administração Pública 

parte de um juízo de conveniência e oportunidade, não sendo crível a 

interferência do Poder Judiciário sob pena de adentrar no mérito 

administrativo. Nesse sentido a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE DIREITO COM PEDIDO DE CONDENAÇÃO DE 

DIFERENÇAS SALARIAIS – PAPILOSCOPISTA – MUDANÇA DE CARGA 

HORÁRIA E TRABALHO EM REGIME DE PLANTÃO – SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA – MUDANÇA DE CARGA HORÁRIA DE TRABALHO – 

JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE – AUSÊNCIA DE 

ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO 

DO PODER JURIDICIÁRIO, SOB PENA DE ADENTRAR NO MÉRITO 

ADMINISTRATIVO E OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS 

PODERES – SENTENÇA MANTIDA – IMPROVIMENTO DO RECURSO. 1. É 

princípio basilar no Direito Público, mormente na seara administrativa, a 

incidência do principio da legalidade, o qual delimita de forma bastante 

categórica os atos a serem praticados pela Administração Pública. 2. O 

art. 12 da Lei Estadual nº 8321/05 estabelece a forma e a jornada de 

trabalho dos papiloscopistas, podendo haver mudança de jornada de 30 

(trinta) para 40 (quarenta) horas semanais, desde que o servidor faça 

requerimento e atendidos os requisitos da necessidade da Administração 

Pública e possibilidade financeira, conforme preceitua o §2º do mesmo 

dispositivo legal. 3. Critério que envolve juízo de conveniência e 

oportunidade. 4. Não pode o Poder Judiciário intervir em tal situação, posto 

que estaria adentrando no chamado mérito administrativo, ou seja, a 

Administração Pública está agindo dentro de uma margem de 

discricionariedade permitida e amparada pela própria lei, podendo intervir e 

apreciar determinado ato administrativo discricionário caso o mesmo 

estivesse maculado pelas manchas da ilegalidade ou abusividade, pois, 

caso contrário, haverá, em última análise, ofensa ao princípio 

constitucional da separação dos poderes. 5. Existência da Lei 

Complementar Estadual nº 338/08 (art. 5º, inciso IV, alínea “j”), a qual 

revogou tacitamente o art. 12, §2º, da Lei Estadual nº 8321/05, ao vedar a 

alteração da carga horária dos servidores da POLITEC, a qual se encontra 

a carreira de papiloscopista. 6. O art. 14 da Lei Estadual nº 8321/05 

também estabelece que o trabalho dos papiloscopistas será realizado em 

regime de plantão, sem, entretanto, estabelecer regime diferenciado de 

recebimento de subsídios, o que se conclui que a realização de plantões é 

inerente a cargo de papiloscopista, por própria imposição legal. 7. Recurso 

de Apelação desprovido. (Ap 4575/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP 

BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 08/05/2017, Publicado no DJE 08/06/2017) Portanto, ante a 

ausência de um dos requisitos ensejadores para a concessão da tutela 

provisória de urgência, qual seja a probabilidade do direito, impõe-se o 

indeferimento da medida. ISTO POSTO, consoante a fundamentação 

supra, INDEFIRO O PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO vindicado. Cite-se o 

Requerido, para, querendo, apresentar a sua defesa, no prazo constante 

no art. 335 c/c 183 do CPC/2015. Com a defesa, vistas à Requerente para 

impugnar no prazo legal e, após, voltem-me conclusos para sentença. Nos 

termos do Procedimento de Controle Administrativo n. 165, do CNJ e do art. 

98 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, uma vez presentes os 
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requisitos, defiro a gratuidade da justiça, servindo este como alvará de 

gratuidade. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 30 de Julho de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO.

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1021272-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA MARTINS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELE LACERDA GENNARI GOMES DA SILVA OAB - MT5901/B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE POSSE/SEGES/SEDUC 

(IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO Nº 1016806-94.2017.8.11.0041 

(PJE 3). Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de 

medida liminar impetrado por MARIA APARECIDA MARTINS contra ato 

indigitado coator da lavra do PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE 

POSSE / SEGES/SEDUC, todos devidamente qualificados nos autos em 

epígrafe, objetivando a concessão da medida liminar para que seja 

determinada a suspensão do ato impugnado, bem como seja garantido a 

posse ao cargo de Professora da Educação Básica do Estado de Mato 

Grosso, até conclusão do processo. Aduz, em síntese, que se inscreveu 

no concurso público para preenchimento de vagas para o cargo de 

Professor da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, regido pelo 

Edital n° 01/2017 de 03 de julho de 2017. Relata que restou classificada no 

certame para a cidade de Campo Verde/MT, e posteriormente fora 

submetida aos exames de sanidade e capacidade física, após, fora 

nomeada ao cargo efetivo de Professora da Educação Básica. Entretanto, 

informa que a comissão permanente de posse designada pela portaria 

conjunta 005/SEGES/SEDUC/2018, suspendeu o prazo de posse sem 

motivar o ato administrativo. Por fim, afirma que a autoridade coatora agiu 

de maneira ilegal e arbitraria o que certamente implica em afronta a direito 

líquido e certo do impetrante. Ampara a sua pretensão à vista do fumus 

boni iuris e do periculum in mora. Instruiu a inicial com documentos 

acostados eletronicamente. Em síntese, é o necessário relato. Fundamento 

e Decido. À vista da nova legislação que passou a disciplinar o Mandado 

de Segurança (art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009), para a concessão 

de medida liminar, mister a presença dos seguintes requisitos: que os 

fundamentos da impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e a 

possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja 

finalmente deferida (periculum in mora). Primeiramente cumpre salientar 

que o Mandado de Segurança é remédio constitucional utilizado para 

proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de 

poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte 

de autoridade. Como se sabe, a medida liminar não é concedida como 

antecipação dos efeitos da sentença final; é procedimento acautelador do 

possível direito do Impetrante, justificado pela iminência de dano 

irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral, se mantido o ato 

coator até a apreciação definitiva da causa. Assim, o deferimento da 

liminar em Mandado de Segurança visa resguardar “possível direito da 

Impetrante”, para tanto basta a este a apresentação de relevantes 

fundamentos, assim como a possibilidade da ocorrência de dano pelo não 

acolhimento da medida. Em outras palavras, para ser viável sua 

impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na 

inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não 

pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação 

probatória. A comprovação dos fatos alegados devem ser feitos de plano, 

razão pela qual o Mandado de Segurança impossibilita a produção da 

prova necessária para a comprovação da ilegalidade do ato administrativo. 

Nesse norte, cumpre-me trazer à baila lições do saudoso mestre Hely 

Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de Segurança, 18ª Edição, 

Malheiros Editores, 1997, p. 34/35: “(...) Por outras palavras, o direito 

invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir 

expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições 

de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua 

extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de 

situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, 

embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude 

a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com 

todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da 

impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado 

de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, 

para fins de segurança. Por se exigir situações e fatos comprovados de 

plano é que não há instrução probatória no mandado de segurança. Há 

apenas, uma dilação para informações do impetrado sobre as alegações e 

provas oferecidas pelo impetrante, com subsequente manifestação do 

Ministério Público sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes 

termos, advirá a sentença considerando unicamente o direito e os fatos 

comprovados com a inicial e as informações”. Conforme relatado, o 

presente remédio constitucional foi impetrado com o escopo de obter a 

concessão de medida liminar para que seja determinada a suspensão do 

ato impugnado, bem como seja garantido a posse ao cargo de Professora 

da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, até conclusão do 

processo. Em análise perfunctória dos fatos expostos e documentos 

acostados, notadamente os documentos de ID nº 14187225 e seguintes, 

não vislumbro, nesta fase de cognição sumária, a presença dos requisitos 

autorizadores da concessão da liminar pleiteada. Isso porque, a 

documentação apresentada não me convenceu da existência do fumus 

boni juris, uma vez que a Impetrante não demonstrou de forma cristalina a 

irregularidade no ato administrativo praticado pelas autoridades indigitadas 

coatoras, bem como não acostou documentos capazes de evidenciar a 

aludida conduta maliciosa atribuída à Comissão de Posse. Portanto, ante a 

ausência dos requisitos ensejadores para a concessão da medida liminar, 

qual seja o fumus boni iuris e o periculum in mora, impõe-se o 

indeferimento da medida. ISTO POSTO, consoante a fundamentação 

supra, INDEFIRO A LIMINAR a vindicada. Notifique-se a autoridade coatora, 

para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações de praxe, e na 

oportunidade intime-a do teor desta decisão. Oficie-se a Procuradoria 

Geral do Estado sobre a presente decisão, enviando-lhe cópia da inicial, 

para que, querendo, ingresse no feito, consoante previsão do art. 7º, II da 

Lei nº 12.016/2009. Em seguida, abro vistas ao mister do Ministério 

Público, para, querendo, manifestar-se no presente feito, nos termos do 

art. 12.016/09. Após, decorrido o prazo das informações, prestadas ou 

não, voltam-me os autos conclusos para sentença. Nos termos do 

Procedimento de Controle Administrativo n. 165, do CNJ e do art. 98 e 

seguintes do Novo Código de Processo Civil, uma vez presentes os 

requisitos, defiro a gratuidade da justiça, servindo este como alvará de 

gratuidade. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá-MT, 

30 de Julho de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Vara Especializada de Execução Fiscal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1018534-10.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GUIMARAES E GUIMARAES LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADAO NOEL DAS NEVES E SILVA OAB - MT0015703A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL DESPACHO EXEC. FISCAL MUNICIPAL Nº 

1 0 1 8 5 3 4 - 1 0 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1  –  D I S T R I B . :  2 7 / 1 0 / 2 0 1 6  

EXCDO/A:GUIMARAES E GUIMARAES LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

2.181.990/0001-90 CDA’s Nº/s 888714 1074868 1216919 1309299 Valor 

da Execução: R$ 14.717,22 11010 VISTOS, ETC... Trata-se de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL proposta na data supra pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, 

pretendendo receber crédito inscrito em Dívida Ativa. Autos conclusos, foi 

determinada a citação da Parte Executada, interrompendo-se o prazo 

prescricional, conforme o Art. 174 Parág. único, inc. I da Lei 5.172/1966[1] 

– Código Tributário Nacional, tendo sido expedida a respectiva Carta 

Citação, a qual retornou COM a efetiva citação da Parte Executada. Em 

seguida, a Parte Executada, através de seu Advogado, interpôs EXCEÇÃO 

DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Eis o relato necessário. DECIDO. Ad cautelam, 

DÊ-SE VISTAS (PJe) à Fazenda Pública Municipal Exequente, através do 

Sr. Procurador Fiscal, para se manifestar acerca da EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE interposta nestes autos eletrônicos, no prazo de 30 

(trinta) dias. INTIME-SE desta decisão o Patrono da Parte 
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Executada-Excepta (PJe e DJe). Decorrido o prazo acima, COM ou SEM a 

manifestação da Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE sobre 

tempestividade e remetam-se estes autos À CONCLUSÃO para decisão. 

CUMPRA-SE sucessivamente. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS Juíza de Direito mrj [1]. Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; II - pelo protesto judicial; 

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por 

qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em 

reconhecimento do débito pelo devedor.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016643-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA MADDARENA MATOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMIR TOANI JUNIOR OAB - SP240548 (ADVOGADO)

MARIO RAFAEL SPADOTTI SOARES OAB - SP413264 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO/ESTADO DE MATO 

GROSSO (RÉU)

FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1016643-80.2018.8.11.0041 AUTOR: ANA MARIA MADDARENA MATOS 

RÉU: DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO/ESTADO DE 

MATO GROSSO e outros Vistos etc. 1. Nos termos do artigo 4º da Lei 

1.060/50 e do artigo 3º, § 2º da Lei Estadual 7.603/2001, para que as 

partes sejam beneficiadas com a Assistência Judiciária, é necessário que 

se acoste nos autos, além da declaração de que não tem condições de 

pagar as custas processuais sem prejuízo do seu sustento próprio ou de 

sua família, prova de seu rendimento mensal. No entanto, não foram 

satisfeitas as condições impostas pela legislação vigente, bem como não 

houve o pagamento das custas judiciais. 2. Assim, com fundamento no 

artigo 321, do CPC, assinalo o prazo de 30 (trinta) dias para que pague as 

custas judiciais ou comprove sua precária situação econômica, com cópia 

de holerite dos últimos três meses ou Declaração de Imposto de Renda do 

último ano, de forma a demonstrar que o pagamento das custas judiciais 

poderá comprometer seu sustento e de sua família sob pena de 

indeferimento da petição inicial (parágrafo único, do artigo 321, do CPC). 3. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos 

conclusos para decisão. 4. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá, 25 de julho de 

2018. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 991281 Nr: 19126-08.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C & A MODAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA 

(PROC. DO ESTADO) - OAB:MT 4509/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO TRIGUEIRO FONTES 

- OAB:18280/MT

 Intimo ao apelado para apresentar Contra-razões ao Recurso de 

Apelação no prazo legal defls. 49/55

Vara Especializada do Meio Ambiente

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 8020 Nr: 676-35.2008.811.0082

 AÇÃO: Ação Popular->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): COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL - 

SANECAP, MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT, CAB CUIABÁ S/A - 

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Alves Cardoso - 

OAB:9494, Fernanda Cristina Perin Câmara - OAB:17.014, Gisela 

Alves Cardoso - OAB:7725, Joanir Maria da Silva - OAB:2.324, Paulo 

Emílio Magalhães - OAB:3.632

 Impulsiono o feito a fim de intimar Adv. Gisela Alves Cardoso para vistas 

dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 36045 Nr: 2704-58.2017.811.0082

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arlindo Rodrigues dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO ALEXANDRE MOLEIRO 

PIRES - OAB:OAB/MT 7.443, YURI ZARJITSKY - OAB:23.931- A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O embargante manifestou-se requerendo a produção de prova 

testemunhal e documental (fls. 214/215).

 Assim, a fim de preservar o contraditório e a ampla defesa, bem como 

evitar qualquer alegação futura de cerceamento de provas, defiro a 

produção da prova testemunhal e documental.

Para tanto, designo audiência para o dia 08-10-2018 às 14h, devendo as 

partes trazer o rol de testemunhas, no prazo de 05 (cinco) dias, contados 

da intimação desta decisão, nos termos do artigo 357, §4º, do CPC/2015 

ou, não o fazendo estarem atentos à prerrogativa do artigo 455, § 2º, do 

CPC/2015.

Ademais, defiro pedido de juntada de prova documental, porquanto guarda 

pertinência com o objeto probante, razão pela qual fixo prazo de 15 

(quinze) dias para tanto.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Cuiabá, 19 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 26891 Nr: 1318-61.2015.811.0082

 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): MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT, ISABEL LUIZA DE 

ABREU LEITE, Fabiola Abreu Leite Ferracini, FABIO FIRMINO LEITE JUNIOR, 

JOAO PAULO MARTINS DE SIQUEIRA, DORIVAL ALVES DE MIRANDA, 

JUAREZ ANTONIO BATISTA DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO SILVA - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESSA CALVOSO 

CARVALHO DE MENDONÇA. - OAB:OAB/MT 6.173, Darlã Martins 

Vargas - OAB:5300-B, JEAN CARLOS DE ALBUQUERQUE NUNES - 

OAB:OAB/MT 16.264-E, Murillo Barros da Silva Freire - OAB:8942, 

PATRÍCIAGEVEZIER PODOLAN DE FIGUEIREDO - OAB:OAB/MT 6.581, 

ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - OAB:OAB/MT 5.868-A

 Vistos.

Infere-se dos autos que o d. Juízo da Quarta Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) suscitou conflito negativo de 

competência, sendo que a e. Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito 

Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por 

unanimidade, julgou procedente o conflito, declarando este Juízo Ambiental 

como competente para processar e julgar a presente Ação Coletiva.

Nesses termos, visando dar regular prosseguimento ao feito, 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 igual prazo, as partes deverão se manifestar quanto à possibilidade de 

eventual composição (art. 3º, §§2º e 3º, do CPC/2015), com o 

consequente requerimento de designação de audiência de conciliação 

(art. 139, inciso V, do CPC/2015).

Em seguida, conclusos para saneamento ou julgamento antecipado da lide, 

se for o caso.
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Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 34801 Nr: 1839-35.2017.811.0082

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO KABALAN SALLOUM GHNEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON N. BARBOSA - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM KHALIL - 

OAB:OAB/MT 6.487

 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 31729 Nr: 1675-36.2012.811.0053

 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): MARIO MARCIO PINTO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Íris Gonçalves Dias Bendô - 

OAB:OAB/MT 9486

 Pelo exposto e considerando o que consta nos autos, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na denúncia, por 

conseguinte, ABSOLVO o acusado MARIO MARCIO PINTO NASCIMENTO, 

devidamente qualificado na inicial, de ter praticado o crime descrito no 

artigo 34, inciso I, da Lei n. 9.605/98, com fundamento no art. 386, inciso 

VII, do Código de Processo Penal e CONDENO o acusado MARIO MARCIO 

PINTO NASCIMENTO por ter praticado os crimes descritos nos artigos 329, 

caput e 163, parágrafo único, inciso III, ambos do CP.A pena prevista no 

artigo 329, do CP é de detenção, de dois meses a dois anos e a do artigo 

163, parágrafo único, inciso III, do CP é de , PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO 

III, DO CP.Passo a individualizar a pena com a análise das circunstâncias 

judiciais contidas no caput ente fixados, sob pena de ofensa aos 

princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Nesses 

termos, deixo de fixar quantum atinente à reparação em questão.7.5. DOS 

EFEITOS DA CONDENAÇÃO.Após o trânsito em julgado, determino: a) a 

suspensão dos direitos políticos do condenado enquanto durar os efeitos 

da condenação, que significa o cumprimento integral, inclusive de 

eventuais penas acessórias da condenação, que não se confunde com a 

perda dos direitos políticos (CF, art. 15, inc. III); b) que se inscreva o nome 

do réu no rol dos culpados, conforme determina a CNGC, Capítulo 5, 

Seção 1, item 5.1.3; c) que sejam expedidos ofícios aos Institutos de 

Identificação do Estado e Nacional, comunicando a presente condenação; 

d) que se expeça ofício ao Cartório Eleitoral respectivo, comunicando 

sobre as suspensões ventiladas; e) que se seja expedida guia para 

execução de penas e medidas, privativas e não privativas de liberdade, 

acompanhada de documentos referidos no art. 106, da Lei n. 7.210/84, 

remetendo-os ao Núcleo de Execuções Penais para realizar o 

acompanhamento e fiscalização do cumprimento das penas ora aplicadas, 

nos termos do art. 149, incisos I e III, do citado dispositivo.P.R.I.C.Cuiabá, 

11 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 21407 Nr: 1294-72.2011.811.0082

 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: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. MARQUES INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE 

CIMENTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Honório de Castro - 

OAB:9962

 Vistos.

Cuida-se de ação de obrigação de fazer formulada pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em face da J. MARQUES 

INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.

À fl. 230 foi homologado o Termo de Ajustamento de Conduta avençado 

pelas partes.

Considerando o cumprimento integral das obrigações, o MINISTÉRIO 

PÚBLICO à fl. 236 requereu o arquivamento do feito.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

 “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA OBRIGAÇÃO DE FAZER CESSAÇÃO DE 

RUÍDOS PERTURBADORES DA TRANQUILIDADE EXECUÇÃO DE MEDIDAS 

PELO RÉU - CUMPRIMENTO DA ORDEM EVIDENCIADA EXTINÇÃO DO 

PROCESSO PERTINÊNCIA RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. 

Comprovado que o réu satisfez a obrigação emanada da decisão posta 

em cumprimento, pertinente a extinção da ação. SUCUMBÊNCIA 

OBRIGAÇÃO DE FAZER A CARGO DO RÉU CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

ÔNUS SUCUMBENCIAIS PRINCIPIO DA CAUSALIDADE RECURSO DO RÉU 

NÃO PROVIDO. (...)

(TJ-SP - APL: 9000010-82.2000.8.26.0100, Relator: Paulo Ayrosa, Data de 

Julgamento: 19/02/2013, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 19/02/2013). (sem destaque no original).

Diante do exposto, em consonância com a documentação carreada aos 

autos dando conta do cumprimento integral da obrigação, JULGO EXTINTO 

O PRESENTE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, conforme 

dispõem o art. 924, inciso II do CPC.

Sem custas e honorários.

Com o trânsito em julgado, após as anotações de estilo, arquive-se.

P.R.I.C.

Cuiabá, 26 de junho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 22862 Nr: 361-31.2013.811.0082

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eoripoles Souza Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sergio Antônio de Oliveira - 

OAB:9225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando que a execução fiscal em apenso (Cód. 405) não foi extinta, 

tendo seu regular prosseguimento, defiro o pedido da parte exequente 

(fls. 312/312-v) e REVOGO a decisão de fl. 311.

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.

Em seguida, conclusos para saneamento ou julgamento antecipado da lide, 

se for o caso.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 31608 Nr: 590-73.2016.811.0053

 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): GILBERTO MIRANDA PADILHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: gyordano reiners brito 

almeida - OAB:23574/O

 Certifico e dou fé que, impulsiono os autos com a finalidade de intimar o 

Adv. Gyordano Reiners Brito Almeida , OAB 23574/O, para que devolva os 

autos no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de busca e 

apreensão.

Varas Criminais

2ª Vara Criminal

Expediente
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 376226 Nr: 17580-46.2014.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO VIEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO LUCAS LEITE - 

OAB:17994, DIANA ALVES RIBEIRO - OAB:20370, MARCIO SALES DE 

FREITAS - OAB:7888

 Vistos, etc.

1. Trata-se de execução penal de Marcio Vieira dos Santos.

2. A defesa do penitente informou que o mesmo encontra-se segregado 

em Unidade Prisional localizada na comarca de Rondonópolis/MT.

3. É o relatório. Decido.

4. Consoante previsto na CNGC, a transferência do recuperando deverá 

ser acompanhada da remessa imediata de seu executivo de pena, sendo 

este, inclusive, requisito para entrada na Unidade Prisional (art. 1.439 e 

seguintes), de maneira que, pela regra legal, de maneira alguma deve o 

recuperando e o executivo de pena permaneceram em locais diversos.

5. Desta forma, não estando o recuperando recolhido em estabelecimento 

prisional desta comarca, entendo não ser este o Juízo competente para 

análise e/ou adoção de qualquer providência a ele relacionada.

6. Pelo exposto, declino de competência e determino, por consequência, o 

encaminhamento dos autos à Comarca de Rondonópolis/MT.

7. Expeça-se o necessário.

8. Publique-se. Intimem-se. Certifique-se.

9. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 428129 Nr: 3551-20.2016.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO MURTA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO LUCAS LEITE - 

OAB:17994

 Vistos, etc.

1. Trata-se de execução penal de Diego Murta dos Santos, na qual cumpre 

a pena de 08 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão.

2. Cálculo de pena à fl. 167, no qual consta que o recuperando atingiu o 

requisito objetivo para progressão ao regime semiaberto no dia 

10.04.2018.

3. É o relato. Decido.

4. Não obstante o preenchimento do requisito objetivo, em consulta ao site 

do TJMT, constatou-se que o recuperando foi condenado pela prática de 

outro crime, de maneira que a realização de sua progressão no momento, 

sem a unificação de suas guias e a elaboração de novo cálculo de pena, 

torna-se temerária.

5. Pelo exposto, oficie-se ao juízo da 4ª vara criminal de Várzea 

Grande/MT, solicitando, no prazo de 10 dias, a remessa da guia de 

execução penal (ainda que provisória) do reeducando, referente aos 

autos da ação penal n. 4254-37.2017.811.0002, cód. 483801.

6. Com o aporte da guia, proceda-se com a elaboração de novo cálculo de 

pena, visando nortear o regime do cumprimento de pena, para fins de 

aplicação do disposto no artigo 111 da LEP.

7. Após a confecção do cálculo, abra-se vista às partes para 

manifestação.

8. Na sequência, façam-me os autos conclusos.

9. Expeça-se o necessário.

10. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 476912 Nr: 16766-29.2017.811.0042

 AÇÃO: Agravo de Execução Penal->Recursos->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVALDO FRANCISCO DA PAIXÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nevio Pegoraro - OAB:6904B

 Vistos, etc.

Recebo o recurso de Agravo em Execução interposto pelo Ministério 

Público.

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): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 466384 Nr: 6222-79.2017.811.0042

 AÇÃO: Agravo de Execução Penal->Recursos->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRELIANO ARRUDA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE IVAN HOUKLET - 

OAB:6703 MT

 Vistos, em correição.

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução interposto pelo Ministério 

Público, em face da decisão, de fls. 660/661, que concedeu ao penitente 

Adreliano Arruda Silva a progressão de regime, sem prévia manifestação 

do órgão ministerial.

Se no prazo legal, recebo o recurso de Agravo em Execução interposto 

pelo i. representante do Ministério Público.

Em seguida, dê-se vista dos autos à Defesa do penitente para apresentar 

suas contrarrazões.

Vindo as contrarrazões, volte-me os autos conclusos para decisão de 

manutenção ou reforma.

Int. Cumpra-se, com urgência, expedindo-se o necessário.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 524514 Nr: 16498-38.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIKAEL JONAT DA SILVA MOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL DE MATO GROSSO - OAB:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/ AUDIÊNCIA

Prazo:05(CINCO)

Intimando:DR. PEDRO AUGUSTO PASSINI DE ALCANTARA - OAB/MT 

24505/O

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

28/08/2018, ÀS 15:30 HORAS, a fim de participar da audiência una de 

Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Joilson Ribeiro

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 386137 Nr: 28479-06.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOACIR PITMAN MARTINS DE SIQUEIRA, 

JULIARA MARCIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIO SALES DE FREITAS - 

OAB:7888/MT, SEBASTIÃO MOURA DA SILVA - OAB:2863/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DA RÉ P/CONSTITUIR NOVO DEFENSOR

Prazo:10

Intimando:Réu(s): Juliara Marcia da Silva, Cpf: 01320590101, Rg: 

1665659-8 SSP MT Filiação: Wilson Hugo da Silva e Esmenia Maria dos 

Santos, data de nascimento: 24/09/1982, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, convivente, Endereço: Rua Monsenhor Trebaure, 225, Bairro: 
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Centro Norte, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(S) RÉU(S), acima qualificado, para que, 

ciente(s), cumpra(m) a determinação judicial firmada nos autos e abaixo 

consignada, mais precisamente, para para constituir novo defensor no 

prazo de 10 (dez) dias. Findo tal prazo sem manifestação, ser-lhe-á 

nomeado o Dr. Defensor Público que atua nesta Vara, para prosseguir na 

sua defesa, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 436139 Nr: 31093-47.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO MOTA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINEY FÁTIMA NEVES - 

OAB:10737/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADA DA SENTENÇA/RAZÕES DE 

APELAÇÃO

Prazo:05

Intimando:MARINEY FÁTIMA NEVES. OAB/MT: 10.737

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(S) RÉU(S), acima qualificado(s), mais 

precisamente da r. sentença condenatória proferida em 27/02/2018, às fls. 

291/311, nos autos acima mencionados, na qual foi julgado procedente a 

pretensão punitiva descrita na denúncia para CONDENAR TIAGO MOTA 

DOS SANTOS pelo delito descrito no Artigo 157, § 2º, inciso I e II, c/c Art. 

69, c/c Art. 61, I, c/c § único do Art. 26, c/c Art. 96, II, todos do CP, à pena 

de 06 (seis) anos 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 

pagamento de 15 (quinze) dias-multa, regime semiaberto, nos termos do 

Art. 33, § 3º, do CP. Sem custa processuais, por ser beneficiário da 

Justiça Gratuita e para apresentar as razoes de apelacao no prazo legal, 

nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 527699 Nr: 19730-58.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTOR HUGO DA SILVA GAMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO RÉU

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Victor Hugo da Silva Gama, Rg: 2756805 SSP MT 

Filiação: Claudia da Silva Gama, data de nascimento: 27/08/1994, 

brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, convivente, desempregado, Endereço: 

Rua C2, Quadra 12, Bloco 02, Apto. 301, Bairro: Residencial Paiaguás, 

Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO(S) RÉU(S), acima qualificado, mais 

precisamente para defender-se na ação penal acima mencionada, 

proposta pelo MP, por violação do Artigo 180, CAPUT DO CP, em 

conformidade com a Lei 11.719 de 20/06/2008, devendo o(s) acusado(s) 

responder(em) a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias nos 

termos do artigo 396-A. O(s) acusado(s), na(s) sua(s) resposta(s), 

poderá(ao) argüir preliminares e alegar(em) tudo o que interessar à(s) 

sua(s) defesa(s), oferecer(em) documentos e justificações, 

especificar(em) as provas pretendidas e arrolar testemunhas (art. 401 da 

mesma Lei), qualificando-as e requerendo sua(s) intimação(ões), quando 

necessário, de conformidade com a Denúncia.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 338001 Nr: 19178-6.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCEMIR CESAR DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DO RÉU DA SENTENÇA

Prazo:90

Intimando:Réu(s): Alcemir Cesar de Figueiredo, Cpf: 79656455134, Rg: 

10051821 SSP MT Filiação: Benedito Jose de Figueido e Paulina Robeiro de 

Figueiredo, data de nascimento: 07/11/1977, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, casado(a), pintor, Endereço: Área Rural ,Assentamento Nova 

Conquista, Bairro: Altos da Gloria - Cuiabá, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(S) RÉU(S), acima qualificado(s), mais 

precisamente da r. sentença condenatória proferida em 22/03/2018, às fls. 

95/102, nos autos acima mencionados, na qual foi julgado procedente a 

pretensão punitiva descrita na denúncia para CONDENAR ALCEMIR 

CESAR DE FIGUEIREDO pelo delito descrito no Artigo 157, Caput, do CP, à 

pena de 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) 

dias-multa, regime aberto, nos termos do Art. 33, § 2º, letra "c" e § 3º, do 

CP. Sem custa processuais, por ser beneficiário da Justiça Gratuita.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 529064 Nr: 20836-55.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURÉLIO CEZAR SILVA MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARCIO SOUZA 

SANTANA, para devolução dos autos nº 20836-55.2018.811.0042, 

Protocolo 529064, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 479162 Nr: 18964-39.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELSON LOPES DE ALMEIDA JÚNIOR, 

SERGIO DA SILVA COLUNA, HUGO FERNANDO PEREIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CEZAR DE AQUINO 

TAQUES - OAB:12.023, HALLISSON RODRIGUES DE BRITO - OAB:, 

jackeline moreira martins pacheco - OAB:

 Intimar a defesa do Réu SERGIO DA SILVA, para que no prazo legal, 

apresente memorais.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 508099 Nr: 910-88.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARIO BARROS DA SILVA, LEONEL BRAGA 

GOUVEIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE LUIS MALHEIROS 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21169, PEDRO PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:2462, VITOR LIMA DE ARRUDA - OAB:

 NOS TERMOS DO PROV. 52/2009-CGJ, IMPULSIONO OS AUTOS, A FIM 

DE INTIMAR A DEFESA DOS RÉUS, PARA NO PRAZO COMUM DE 05( 

CINCO) DIAS, MANIFESTE NOS AUTOS, NO QUE ENTENDER DE DIREITO, 

NA FASE DO ART. 402 DO CPP, SOB PENA DE PRECLUSÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 512379 Nr: 5058-45.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN RODRIGUES DA SILVA LIMA, ALEX 

DINIZ DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO BOURET ORRO - 

OAB:22974, MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA - OAB:9943/O

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 5058-45.2018.811.0042 (CÓDIGO: 512379)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU(S): WILLIAN RODRIGUES DA SILVA LIMA

ALEX DINIS DE JESUS

 Vistos etc.

 Junte-se aos autos cópia das informações prestadas nos autos do HC n. 

1004684-41.2018.811.0000.

Requisite-se a devolução da Carta Precatória expedida em 28.06.2018 (fl. 

295).

 Após, abra-se vistas às partes para manifestarem da fase do art. 402, do 

CPP.

Caso não haja interesse das partes neste sentido, concedo o prazo de 05 

(cinco) dias sucessivamente para apresentação de Memoriais Escritos.

Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 30 de julho de 2018.

 LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 505472 Nr: 44460-70.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN BARROS LEITE, ALOISIO GUMERCINDO 

DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO GONÇALO DA COSTA 

- OAB:15304/MT

 Intimar a defesa do Réu Aloisio Gumercindo para apresentar razões de 

apelação no prazo de lagal. Era o que me cumpria certificar.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 325679 Nr: 5597-21.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO JOSÉ RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENAN F. SERRA ROCHA 

SANTOS. - OAB:, ULISSES RABANEADA DOS SANTOS. - OAB:

 Diante do exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE dos réus EDMUNDO 

JOSÉ RODRIGUES NETO e RODRIGO JOSÉ RODRIGUES, qualificados nos 

autos, relativamente aos fatos descritos na denúncia destes autos, o que 

faço com fulcro nos artigos 107, inciso IV, 109, inciso V, ambos do Código 

Penal, bem como no artigo 61 do Código de Processo Penal.4. 

Deliberações.Verifico que não há nos autos objetos a serem destinados.P. 

R. I.Transitada em julgado, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas e anotações necessárias.Cumpra-se.Cuiabá, 25 de julho de 

2018.Lídio Modesto da Silva Filho Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 332414 Nr: 12930-24.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE FERREIRA MARTINS 

CAMARGO - OAB:12586/MT

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º12930-24.2012.811.0042 (CÓDIGO: 332414)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU: BRUNO PEREIRA

 Vistos etc.

Constata-se que há fiança arbitrada nos autos, e consequentemente 

pagamento conforme decisão de fl. 69 e comprovante de depósito de fl. 

70. A CNGC dispõe em seu Capítulo VII, Seção 19, art. 1.471, que:

Art. 1.471. Em caso de sentença condenatória, absolutória ou de extinção 

da punibilidade, se não constar expressamente da sentença a destinação 

da fiança, a Secretaria deve fazer conclusão dos autos com certidão 

específica para tomada das providências necessárias pelo Juiz, no 

sentido de ser estipulada a destinação da fiança, evitando-se que tais 

importâncias fiquem perpetuamente depositadas à disposição do Juízo.

 § 1º O valor da fiança será integralmente restituído ao réu ou a seus 

sucessores no caso de absolvição ou extinção da punibilidade por 

qualquer motivo, salvo nas hipóteses em que seja imposta uma destinação 

específica à fiança como condição de suspensão condicional do processo 

ou transação penal.

 Desse modo, DECLARO O PERDIMENTO DE FIANÇA depositada nos 

autos, com a reversão ao juízo da 2ª Vara Criminal, para posterior 

destinação, na forma da Resolução n.º 154/2012 do CNJ.

Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 30 de julho de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

5ª Vara Criminal

Portaria

PORTARIA Nº 01/2018-GAB-5ª VARA CRIMINAL

A Doutora SILVANA FERRER ARRUDA, MM.ª Juíza de Direito da 5ª Vara 

Criminal da Comarca de Cuiabá – Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais, diante da determinação constante na CNGC – Art. 5º e 

8º;

RESOLVE:

Art. 1º - Designar o dia 06 de agosto de 2018, a partir das 08 horas para 

início da Correição Ordinária na Serventia da 5ª Vara Criminal desta 

comarca, pelo período de 30 (trinta) dias (compreendendo o período de 06 

de agosto de 2018 a 5 de setembro de 2018), sem prejuízo do normal 

funcionamento, podendo ser prorrogado se necessário for, levando-se em 

consideração a elevada quantidade de processos em tramitação e o 

diminuto quadro de funcionários da Secretaria.

Parágrafo único - Durante a Correição será observada rigorosamente as 

disposições contidas no Capítulo 1, Seção 3, Roteiro da Correição da 

CNGC/MT.

 Art. 2º - A Correição consistirá na inspeção dos serviços realizados, 

impulsionar processos, examinar livros, pastas ou quaisquer documentos 

relativos à atividade na forma seguinte:

Art. 3º - Determinar ao Sr. Gestor Judicial da Quinta Vara Criminal da 

Comarca de Cuiabá/MT que tome as providências necessárias no sentido 

de diligenciar os atos a ele afeto durante o período designado para a 

correição, inclusive convocando os servidores lotados nesta vara para 

auxiliarem nos trabalhos.

 Art. 4º - Designar o Sr. Lincoln César Martins – Assessor Técnico 

Jurídico, o Sr. Antonio Henrique Vattos – Assistente de Gabinete I, bem 

como a Sr. Camila Moraes Castro – Assistente de Gabinete II, para auxiliar 

os trabalhos a serem realizados.

Art. 5º - Determinar que o Srª. Gestor Judiciário providencie a cobrança 

dos autos que estiverem em carga para advogados, peritos e outros, bem 

como para os representantes do Ministério Público e da Defensoria 

Pública, se necessário.

Art. 6º - Havendo necessidade, esta Magistrada determinará a 

prorrogação diária de, no máximo, 02 (duas) horas de serviço, além de 

realização de expediente aos sábados e domingos, que serão 

compensadas oportunamente, a critério deste Juízo.
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Art. 7º - Convidar o(a) douto(a) representante do Ministério Público, os 

Srs. Advogados, Defensores Públicos, as partes e demais interessados 

para, querendo, acompanharem os trabalhos da correição, oportunidade 

em que poderão apresentar por escrito, reclamações e sugestões.

P. R. Cumpra-se, remetendo-se cópia a E. Corregedoria Geral da Justiça 

do Estado de Mato Grosso, ao representante do Ministério Público, aos 

Advogados locais, afixando-se uma no átrio do Fórum para conhecimento 

geral.

Cuiabá/MT, 31 de julho de 2018.

Silvana Ferrer Arruda

 Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 524659 Nr: 16633-50.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUAN VITOR COSTA DOS SANTOS, DIEGO 

DAL PRA DE MOURA, KLEBER KALIL SAFFE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elaine Cunha Rodrigues da 

Cruz - OAB:23268/O

 Intimo a advogada de defesa do acusado KLEBER KALIL SAFFE para 

apresentar RESPOSTA Á ACUSAÇÃO no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 344726 Nr: 4951-74.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO TEIXEIRA DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO LUIS GOMES PENNA 

- OAB:9.998

 Intimo o advogado de Defesa DR. RODRIGO LUIS GOMES PENNA, 

OAB-MT N°9.998, para apresentar RESPOSTA Á ACUSAÇÃO no prazo de 

10 (dez)dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 481213 Nr: 20978-93.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIANA ALVES RIBEIRO - 

OAB:20370

 Intimo a advogada de defesa DRA. DIANA ALVES RIBEIRO - OAB:20370, 

para apresentar CONTRARRAZÕES no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 513726 Nr: 6324-67.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALINE GONÇALVES DE MORAES, THIAGO 

ALCANTARA DE OLIVEIRA, PEDRO JOSE HENRIQUE FERNANDES MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

JAIRO SOUZA DA SILVA - OAB:16085/MT

 Finalidade: INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado(s), 

para comparecer(em) perante este Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca 

de Cuiabá-MT, no DIA 27 DE AGOSTO DE 2018, ÀS 14:00 HORAS, a fim de 

participar da audiência una de Instrução e Julgamento, nos autos acima 

mencionados.

9ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 381408 Nr: 23176-11.2014.811.0042

 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): DIEGO FERREIRA NOBRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DIEGO FERREIRA NOBRE, Rg: 2741719, 

Filiação: Raimundo Adriano Nobre Filho e Aparecida Ferreira de Campos 

Nobres, data de nascimento: 30/03/1985, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, casado(a), pintor, Telefone (65)3637-3563. atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO RÉU(RÉ) ACIMA NOMINADO(A) da sentença, 

para querendo recorrer ou não da r. sentença, bem como, para que 

manifeste se tem interesse na restituição de quaisquer bens ou valores 

por ventura apreendidos quando de sua prisão e em sendo positiva sua 

resposta, fica o réu intimado para comparecer, no prazo de 05 (cinco) 

dias, na Secretaria da Vara, sob pena de seu não comparecimento no 

prazo acima estipulado resultar renúncia tácita de tais bens ou valores, e, 

necessário perdimento.

Resumo da Inicial: "(...) Diante do exposto, DENUNCIO a Vossa Excelência, 

DIEGO FERREIRA NOBRE, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, 

c/c o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n° 11.343/06.

Despacho/Decisão: "(...) ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos 

consta, com as fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5º, 

inciso IX, da Constituição Federal, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A 

DENÚNCIA para CONDENAR o réu DIEGO FERREIRA NOBRE, vulgo 

“Macaco”, nascido aos 30/03/1985, natural de Cuiabá/MT, filho de 

Aparecida Ferreira de Campos Nobre e Raimundo Adriano Nobre, nas 

sanções do artigo 33, caput e artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n. 

11.343/06 (...)" "(...) TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em 

desfavor de DIEGO FERREIRA NOBRE, no patamar de 06 (seis) anos e 05 

(cinco) meses de reclusão. Levado pelos mesmos critérios, APLICO a 

pena de multa em 642 (seiscentos e quarenta e dois) dias, 

correspondente cada dia multa a 1/30 (um trigésimo), do maior salário 

mínimo vigente à época dos fatos, com a devida correção monetária 

quando do efetivo pagamento.Estabeleço o regime SEMIABERTO para 

cumprimento da pena privativa de liberdade, com fulcro no autoriza o 

artigo 33, § 2º, “b”, do Código Penal (...)".

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Kelton Vinicius Pinheiro 

de Lima, digitei.

Cuiabá, 30 de julho de 2018

Franck Robson de Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 487925 Nr: 27469-19.2017.811.0042

 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): DIOGO LUCIO CORREIA DE CASTRO, 

JEFFERSON SILVA BISPO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diogo Lucio Correia de 

Castro - OAB:23276, RAFAEL CARLOS SOUZA DE ARRUDA - 

OAB:23276

 Certifico e dou fé que o recurso de apelação interposto pelo réu Diogo, 

fls. 459, é tempestivo, assim, impulsiono estes autos para abrir vistas 

ao(s) patrono(s) constituído(s) para apresentação de razões de apelação, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 404457 Nr: 8891-76.2015.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACKSLEY GOMES VIEIRA, EDUARDO 

FERREIRA PAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AILTON LUIZ AMARO JUNIOR 

- OAB:200129, ROGÉRIO SENA DA SILVA - OAB:16.571

 Impulsiono estes autos para abrir vistas ao(s) patrono(s) constituído(s) 

para apresentação de alegações finais do réu Jacksley, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 506608 Nr: 45621-18.2017.811.0042

 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): RAFAEL ARUÃ POMPEO AMORIM SOUZA, 

JOSEFER GONÇALVES DA SILVA, WENDER NASCIMENTO CARBONERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:21274/MT, WILLIAN MARCOS VASCONCELOS - 

OAB:11323

 Vistos etc.(...) Por isso, sem maiores delongas, MANTENHO decretas as 

prisões preventivas dos acusados RAFAEL ARUÃ POMPEO AMORIM 

SOUZA, JOSEFER GONÇALVES DA SILVA e WENDER NASCIMENTO 

CARBONERA.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.: 506598 Nr: 45611-71.2017.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDELMO PEREIRA DE SOUZA, YLLON 

GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA, ADRIANO PINHEIRO LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO DA COSTA RIBEIRO 

- OAB:15386, RODRIGO MOREIRA MARINHO - OAB:18791/MT

 Impulsiono estes autos para abrir vistas ao(s) patrono(s) constituído(s) 

para apresentação de alegações finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): 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

 Impulsiono estes autos para abrir vistas ao(s) patrono(s) constituído(s) 

para apresentação de alegações finais do réu Lucas, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 514864 Nr: 7338-86.2018.811.0042

 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): WILISON PINHEIRO DA SILVA MIRANDA, 

MARIANE CAROLINA LATORRE BRASIL DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROSSINI PEREIRA - 

OAB:9086/B, RODRIGO MOREIRA MARINHO - OAB:18791

 Impulsiono estes autos para abrir vistas ao(s) patrono(s) constituído(s) 

para apresentação de alegações finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 507547 Nr: 371-25.2018.811.0042

 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): NIKELSON FERNANDO DE OLIVEIRA, 

JHONATAN ALVES VENTURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:, RAFAEL PANZARINI - OAB:10426/MT

 (...) ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as 

fundamentações necessárias, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A 

DENÚNCIA para CONDENAR o denunciado NIKELSON FERNANDO DE 

OLIVEIRA, CPF: 96472065187, Rg: 1273789-5, Filiação: Neli da Guia 

Oliveira, data de nascimento: 05/06/1985, brasileiro, natural de Cuiabá-MT, 

solteiro, autônomo, Endereço: Rua Nova Olimpia, 708, Bairro: Sta Isabel, 

Cidade: Cuiabá-MT, atualmente Segregado no CRC e JHONATAN ALVES 

VENTURA, CPF: 05201169171, Rg: 231.4332-0, Filiação: Neuceni Alves da 

Silva e Natanael Ventura, data de nascimento: 29/07/1994, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), auxiliar de perecíveis, Endereço: Av. 

Professora Alice Goes Junior, Nº35 Q-55., Bairro: Ouro Fino, Cidade: 

Cuiabá-MT, atualmente Segregado no CRC, nas sanções do crime previsto 

no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006, bem como para ABSOLVÊ-LOS 

da prática delitiva capitulada no artigo 35, caput, da Lei 11.343/06, nos 

termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 506586 Nr: 45599-57.2017.811.0042

 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): RAFAEL ARUÃ POMPEO AMORIM SOUZA, 

ROSEBETO DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MENDES PEREIRA - 

OAB:4455, WILLIAN MARCOS VASCONCELOS - OAB:11323

 ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, com as 

fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5º, inciso IX, da 

Constituição Federal, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR 

os réus ROSEBETO DE JESUS, RG: 11548444, Filiação: Maria do Carmo, 

data de nascimento: 20/10/1977, brasileiro(a), natural de Poconé-MT, 

solteiro(a), usineiro, Telefone 65 9 9270-4442, atualmente segregado na 

PCE e RAFAEL ARUÃ POMPEO AMORIM SOUZA, CPF: 04600620186, RG: 

2242030, Filiação: Albimarcia Aparecida Pompeo Amorim e Nivaldo Ribeiro 

Souza, data de nascimento: 07/12/1992, brasileiro(a), natural de Várzea 

Grande-MT, convivente, comerciante, Telefone 65993185404, atualmente 

segregado no CRC, nas sanções do artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/06 

c/c artigo 29, caput, do Código Penal, sendo ambos incurso, ainda, nas 

sanções do art. 61, inc. I do Código Penal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 519793 Nr: 11905-63.2018.811.0042

 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): BRUNO HENRIQUE LIMA DANTAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÔNI DE ARRUDA PINTO - 

OAB:3600/MT.

 Impulsiono estes autos para abrir vistas ao(s) patrono(s) constituído(s) 

para apresentação de alegações finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 487925 Nr: 27469-19.2017.811.0042

 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): DIOGO LUCIO CORREIA DE CASTRO, 

JEFFERSON SILVA BISPO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diogo Lucio Correia de 
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Castro - OAB:23276, RAFAEL CARLOS SOUZA DE ARRUDA - 

OAB:23276

 ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as 

fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5º, inciso IX, da 

Constituição Federal, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA 

para CONDENAR DIOGO LUCIO CORREIA DE CASTRO, CPF: 04927696138, 

RG: 22004300, Filiação: Elisabete Silva Correia e Luciano de Castro Neto, 

data de nascimento: 12/12/1995, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, 

solteiro(a), Telefone 65992410283., que se encontra(m) no(a) 

Penitenciária Central do Estado - Pascoal Ramos, pela prática do crime 

previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e para ABSOLVER 

JEFFERSON SILVA BISPO, CPF: 00480291144, RG: 15671097, (...) TORNO 

A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de DIOGO LUCIO CORREIA 

DE CASTRO, (...), no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão.Levado 

pelos mesmos critérios, APLICO a pena de multa em 500 (quinhentos) dias, 

que atento ao art. 60, caput, do Código Penal e ponderando a situação 

socioeconômica do réu, fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do 

salário mínimo vigente à época dos fatos.Estabeleço o regime 

SEMIABERTO para cumprimento da pena privativa de liberdade, com fulcro 

no artigo 33, § 2º, “b”, do Código Penal.Tendo em vista que o sentenciado 

DIOGO LUCIO CORREIA DE CASTRO iniciará o cumprimento da pena no 

regime SEMIABERTO(...).

10ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 512083 Nr: 4677-37.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIOZAN DIOBERTO ALVES DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO SILVA SANTOS - 

OAB:OAB/MT 12.655

 Autos n. 4677-37.2018.811.0042.

I. Em razão do conflito de pauta com a 2ª Vara da Violência Doméstica e 

Familiar redesigno a audiência para o dia 23.10.2018 às 15:20 horas, 

primeira data livre na pauta.

 II. Oficie-se ao juízo deprecante informando a data designada para o ato.

III. Int.

 IV. Dê-se ciência ao Ministério Público.

 Cuiabá/MT, 20 de julho de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 346875 Nr: 7497-05.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARINDO LOUREIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO PEDROSO DE JESUS 

- OAB:13382

 Posto isto, reconheço o decurso do prazo do período de prova e, por 

consequência, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do(a) acusado(a) 

Clarindo Loureiro, com fundamento no artigo 89, § 5º da Lei n. 9.099/1995 

c/c artigo 107, inciso IV, do Código Penal.P.R.I.C.Havendo saldo 

remanescente da fiança prestada (fl. 32), após o recolhimento das custas 

judicias e da taxa judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 503023 Nr: 42040-92.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILA TEREZA COELHO LANNES PAULA 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Luiza Alamino 

Bellincanta - OAB: 9333

 Autos nº 38497-81.2017.811.0042

I. Em sua defesa a acusada pugna pela inépcia da inicial e falta de justa 

causa para o prosseguimento da ação penal.

Entretanto, tais alegações não merecem prosperar.

Isso porque a princípio, de acordo com os depoimentos e interrogatório 

colhidos na fase inquisitiva e que instruem a peça acusatória há indícios 

que a acusada conduzia o veículo automotor FIAT/BRAVO em via pública 

com a capacidade psicomotora alterada em razão de estar sob a 

influência de álcool, gerando perigo de dano.

Ademais, a acusada quando submetida ao teste etilômetro juntado às fls. 

26 o resultado auferiu 0,48 MG/L confirmando que ela estava dirigindo sob 

influência de álcool.

Sendo assim, devem ser afastadas as preliminares arguidas, pois a 

denúncia descreveu a conduta da acusada, bem como existem elementos 

mínimos para o seu recebimento.

Portanto, entendo que se deve prosseguir com a ação penal para o exame 

do contexto probatório, o que é inviável em sede de cognição sumária 

para fins de absolvição sumária.

Do exposto, verifica-se que as alegações da acusada não se enquadram 

em nenhuma das situações previstas no artigo 397, incisos I à IV, do 

Código de Processo Penal (Artigo 397. Após o cumprimento do disposto 

no art. 396-A, e parágrafos, deste Código, o juiz deverá absolver 

sumariamente o acusado quando verificar: I - a existência manifesta de 

causa excludente da ilicitude do fato; II - a existência manifesta de causa 

excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade; III - que o 

fato narrado evidentemente não constitui crime; ou IV - extinta a 

punibilidade do agente), motivo pelo qual não acolho o pedido de 

absolvição sumária.

 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 27.11.2018 às 

14h00min.

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 Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 499395 Nr: 38497-81.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCINEIA AMARAL DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR COELHO DA SILVA - 

OAB:14948, JOSÉ MARCIO DE OLIVEIRA - OAB:14.247

 Autos nº 38497-81.2017.811.0042 (...).Portanto, entendo que se deve 

prosseguir com a ação penal para o exame do contexto probatório, o que 

é inviável em sede de cognição sumária para fins de absolvição 

sumária.Do exposto, verifica-se que as alegações da acusado não se 

enquadram em nenhuma das situações previstas no artigo 397, incisos I à 

IV, do Código de Processo Penal (Artigo 397. Após o cumprimento do 

disposto no art. 396-A, e parágrafos, deste Código, o juiz deverá absolver 

sumariamente o acusado quando verificar: I - a existência manifesta de 

causa excludente da ilicitude do fato; II - a existência manifesta de causa 

excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade; III - que o 

fato narrado evidentemente não constitui crime; ou IV - extinta a 

punibilidade do agente), motivo pelo qual não acolho o pedido de 

absolvição sumária. 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 

27.11.2018 às 14h00min.III – Int.IV – Dê-se ciência ao Ministério 

Público.Cuiabá/MT, 27 de julho de 2018.Gerardo Humberto Alves Silva 

JuniorJuiz de Direito

11ª Vara Criminal - J. Militar

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita
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 Cod. Proc.: 529238 Nr: 21068-67.2018.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSC, WPDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ROBERTO 

MONTEIRO DE MORAES - OAB:17.413/MT, ELIERSON METELLO DE 

SIQUEIRA - OAB:19152

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte ré na pessoa de seu ADVOGADO para 

ciência do envio da Carta Precatória para a Comarca de Colniza-MT, em 

30/07/2018, via malote digital código de rastreabilidade 81120183540824 e 

81120183540823, com a finalidade de inquirição das testemunhas 

arroladas pela Acusação, bem como para, querendo, acompanhar o 

trâmite da missiva naquele juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 533348 Nr: 25089-86.2018.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIO CESAR TAVARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.No que tange 

ao procedimento, o Novo Código de Processo Civil - NCPC, em seu art. 

334, determina que, se a petição inicial preencher os requisitos essenciais 

e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o Juiz designará 

audiência de conciliação ou de mediação. No entanto, a Procuradoria Geral 

do Estado de Mato Grosso, por meio do Ofício Circular n. 

003/GPG/PGE/2016, requereu a dispensa da audiência de conciliação nos 

processos em que for Parte, devendo esta ser citada apenas para 

apresentar defesa. Assim, por ora, DEIXO de designar audiência de 

conciliação/mediação.CITE-SE a parte requerida para, querendo, contestar 

no prazo legal (arts. 335, inciso III, e 183/NCPC) com as advertências dos 

artigos 319 a 321 e 344 do referido Codex. Apresentada contestação, 

intime-se a parte autora para impugná-la em 15 (quinze) 

dias.Intimem-se.Às providências.MURILO MOURA MESQUITAJuiz de Direito 

do Juízo Militar

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 496009 Nr: 35233-56.2017.811.0042

 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): JOÃO KENEY DA SILVA FELISBERTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC.

CONCEDO o prazo de 5 dias para a juntada de procuração postulada pela 

defesa.

 A defesa sai intimada para que, no prazo de 5 dias, arrole suas 

testemunhas, indicando de imediato os quesitos no caso de testemunha 

civil ou militar da reserva que resida em outra Comarca.

Caso haja testemunha de defesa civil ou militar da reserva residente em 

outra Comarca, depreque-se a sua oitiva.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 123062 Nr: 16335-73.2009.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO EURIPEDES DA 

SILVA JUNIOR - OAB:18.049

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do réu na pessoa de seu ADVOGADO para 

ciência da Informação recebida da Vara Única da Comarca de Rosário 

Oeste-MT, via malote digital Códigos de Rastreabilidade 81120183535509 e 

81120183535510:

"SESSÃO para inquirição da testemunha arrolada pelo Ministério Público, 

Srª IZOLINA DA SILVA ALMEIDA, foi REDESIGNADA para o dia 22 DE 

AGOSTO DE 2018, às 13h15min, nos autos Carta Precatória n. 

1220-27.2018.811.0032, código 81247."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 414677 Nr: 19687-29.2015.811.0042

 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): LUIS ALBERTO DA COSTA GUERRA, 

WANDERSON LEITE DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, LINDOMAR DA SILVA REZENDE - 

OAB:7388/MT

 CERTIFICO que serve a presente para intimação da parte ré, na pessoa 

de seu advogado, Dr. Lindomar da Silva Rezende, OAB/MT nº 7.388, 

quanto a a distribuição da carta precatória nº 2458-47.2018.811.0011 e 

código: 261674, expedida para oitiva da testemunha arrolada pelo 

Ministério Público, VALDECI LUCIO CORDEIRO, com audiência de inquirição 

designada para o dia 23/8/2018, às 14:25, para acompanhar o 

cumprimento da referida missiva.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 506493 Nr: 45490-43.2017.811.0042

 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): SEBASTIAO INOCENTE DAS CHAGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO EDUARDO COSTA E 

SILVA - OAB:13.752/MT

 I. A despeito dos argumentos veiculados nas razões de fls. 856/867, 

MANTENHO a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos. 

Extraia-se cópia integral do processo eletrônico para formação do 

instrumento. Após, remetam-se ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, observando-se as formalidades legais. II. De outra feita, 

as Cortes Superiores possuem entendimento pacificado no sentido de que 

é admissível o empréstimo/compartilhamento de provas colhidas na esfera 

criminal para utilização na seara administrativa disciplinar, desde que haja 

autorização judicial e seja oportunizado ulterior contraditório e ampla 

defesa. (...) Diante do exposto, AUTORIZO o compartilhamento/empréstimo 

de provas solicitado pelo Presidente do Conselho de Disciplina MAJ PM 

Osmário Cícero de Oliveira Júnior. Expeça-se o necessário para atender à 

solicitação feita por meio do Ofício n. 04/CD/CorregPM/18 (fl. 1717). III. Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 381900 Nr: 23724-36.2014.811.0042

 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): RIVAIL ANTONIO GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822/MT

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO PATRONO constituído pelo Réu, do 

despacho que segue transcrito: "VISTOS ETC. Tendo em vista o Ofício n. 

146/3ª CIA PM/2018 (fl. 205), REDESIGNO a sessão de instrução visando à 

oitiva da testemunha 3º SGT PM Jairo de Lima para o dia 22.11.2018, às 

17h15min. Expeça-se o necessário para a realização do ato. Às 

providências."
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 522078 Nr: 14054-32.2018.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ELISIO MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIVANILDO GOMES - 

OAB:12635/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, na pessoa de seu 

Advogado, para manifestar a respeito da contestação, no prazo de 15 

(quinze) dias

12ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 507632 Nr: 453-56.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

NILO NASCIMENTO DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME DIAS DE MIRANDA, WALLISSON 

MAGNO DE ALMEIDA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR COELHO DA SILVA - 

OAB:14948/MT, JOSÉ MARCIO DE OLIVEIRA - OAB:14.247-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FELICIO GARCIA 

NETO - OAB:11443/MT, Belmiro Dias dos Santos Filho - 

OAB:19796/O, MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:7297, NEYMAN 

AUGUSTO MONTEIRO - OAB:3.878/AC, REGINA DE OLIVEIRA 

DESSUNTE - OAB:24238/0

 Autos Código 507632

 Vistos,

Acolho o pedido da defesa e dispenso a presença do acusado Wallisson 

Magno de Almeida Santana na audiência que será realizada no dia 

31.07.2018, tendo em vista que seu interrogatório será procedido somente 

após a devolução da carta precatória expedida para a Comarca de Foz do 

Iguaçu/PR, como consignado na ata da audiência anterior.

 Verifico ainda, folheando estes autos, que o CD o qual armazenou a 

audiência realizada em 29.06.2018, integrante do envelope de fl. 1304 foi 

retirado destes autos.

 Diante disto, procedo ao armazenamento da gravação da referida 

audiência em um novo CD, porém advirto as partes que se abstenham de 

retirar quaisquer documentos pertinentes a este processo.

 Intime-se.

 Cuiabá/MT, 30 de julho de 2018.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 496897 Nr: 36070-14.2017.811.0042

 AÇÃO: Insanidade Mental do Acusado->Incidentes->Questões e 

Processos Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUÍZO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE 

CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO ALMEIDA NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILBERTO VAZ GUIMARÃES 

- OAB:MT 9788, JOSÉ AÉCIO PIRES SALOMÉ - OAB:3111/TO

 Cerifico que a perícia de INSANIDADE MENTAL (a) periciando (a) Leandro 

Almeida Nunes (código:496897) designada para o dia 25/09/2018, às 

08h30min da MANHÃ (por ordem de chegada), na Gerência de Psiquiatria 

Forense do IML de Cuiabá (Rua Parecis, esquina com Av. Gonçalo 

Antunes de Barros; s/n – Bairro Carumbé).

 Segue os requisitos para realização da perícia:

1. Enviar com antecedência de no mínimo 10 dias úteis, a cópia integral do 

Processo Principal, do Incidente, e também do CD de vídeo da audiência 

(devem constar também: os quesitos, a instauração do processo de 

Insanidade Mental e os motivos da realização da perícia);

2.Durante o exame o(a) periciando (a) deverá estar acompanhado (a) de 

um familiar ou de uma pessoa do seu convívio, em condições de informar 

sobre sua história de vida;

3.O (a) periciando (a) deverá estar munido de seus documentos pessoais 

como também de atestado médico, laudos, exames e receitas médicas (em 

caso de tratamento recebido anteriormente).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 334372 Nr: 15111-95.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEIRMILAM GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:, RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - OAB:3596-A

 Nos termos art.701, XVII da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os 

presentes autos para: intimar a defesa para, no prazo legal, apresentar os 

memoriais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 408727 Nr: 13427-33.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YAN MARLON DE OLIVEIRA, KAIQUE 

MATHEUS SOUZA RODRIGUES DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, RAFAEL WINCK DO NASCIMENTO 

- OAB:19119/MT

 Nos termos art.701, XVII da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os 

presentes autos para: intimar a defesa para, no prazo legal, apresentar as 

razões ao recuso interposto do acusado Kaique Matheus Souza 

Rodrigues Dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 527661 Nr: 19575-55.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YANA FOIS COELHO ALVARENGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELA MACEDO MENEZES 

DE ARAUJO - OAB:OAB-DF 44.951, EDSON ALFREDO SMANIOTTO - 

OAB:OAB-DF 33.510, HYAGO CARDOSO SAMPAIO - OAB:OAB-DF 

48.843, PAULO RENATO SMANIOTTO - OAB:OAB-DF 20.2015

 Carta Precatória Código: 527661

Vistos, etc.

Os autos vieram conclusos para apreciação do pleito defensivo de 

fls.41/43.

A defesa requer a suspensão do interrogatório da acusada até que todas 

as testemunhas sejam ouvidas no processo principal.

Tendo em vista que foi designado os dias 02/08/2018 e 03/08/2018 para a 

oitiva das testemunhas no Juízo Deprecante, e não há nestes autos, 

novas informações à respeito do ato a ser realizado naquele Juízo, 

comunique-se a defesa e o Juízo Deprecante, da audiência de 

interrogatório já agendada para o dia 14 de Agosto de 2018, às 17 horas.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se, com urgência.

Cuiabá, 30 de Julho de 2018.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 496897 Nr: 36070-14.2017.811.0042

 AÇÃO: Insanidade Mental do Acusado->Incidentes->Questões e 

Processos Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUÍZO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE 
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CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO ALMEIDA NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILBERTO VAZ GUIMARÃES 

- OAB:MT 9788, JOSÉ AÉCIO PIRES SALOMÉ - OAB:3111/TO

 Autos Código 496897

 Vistos,

Ante o teor da informação de fl. 349-v de que a perícia está designada 

para o dia 14.05.2019 e considerando que o periciando é réu preso, 

determino que a Senhora Gestora identifique se há outro incidente similar a 

este pendente para data mais próxima, que se trate de réu não preso a fim 

de verificar a possibilidade de permuta.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

 Cuiabá/MT, 19 de junho de 2018.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 337385 Nr: 19380-80.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON BARRETO DA SILVA, FÁBIO 

PINHEIRO ANDRADE, CRICIO MARLON DE JESUS, CARLOS EDUARDO 

INÁCIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:DP/MT, JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:17147/MT, KARLA MARIA LIMA DE OLIVEIRA - OAB:16015

 Vistos etc;

Inicialmente, homologo a desistência das testemunhas Josiane da Silva 

Pinto e José Eurico Borges de Souza, manifestada pelas partes às fls.351 

e 358.

No tocante à certidão de fl.388, determino que seja feita nova intimação da 

advogada do acusado Carlos Eduardo Inácio de Oliveira para que forneça 

o endereço atualizado do mesmo, fazendo constar o número correto da 

sua inscrição, qual seja, OAB/MT 16.015.

Por fim, ante a certidão positiva do cumprimento de mandado de citação do 

réu Fábio Pinheiro Andrade às fl.376, REVOGO a decisão que decretou a 

revelia do acusado supramencionado, às fls.234/237.

 Diante disso, dè-se vistas à Defensoria Pública para que apresente a 

peça pertinente, nos termos e prazos processuais.

Após, voltem os autos conclusos para ulteriores deliberações.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 19 de Junho de 2018

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 329532 Nr: 9693-79.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO MOREIRA LARA PINTO, MARQUINHO 

PITBUL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR COELHO DA SILVA - 

OAB:14948/MT, JOSÉ MARCIO DE OLIVEIRA - OAB:14.247-OAB/MT, 

MARIA DE LOURDES RIBEIRO - OAB:11646/MT

 Nos termos art.701, XVII da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os 

presentes autos para: intimar a defesa para, no prazo legal, apresentar os 

memoriais.

13ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 503871 Nr: 42902-63.2017.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO PEREIRA SANTOS, 

RENATO GONÇALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS ARRAIS CORREA - 

OAB:19128

 Vistos, etc.

Conquanto os autos tenham vindo-me conclusos para prolação de 

sentença, denota-se que o Relatório de Monitoramento de fls. 181/194, 

requisitado pela defesa às fls. 139/160, foi juntado nos autos após a 

oferta das alegações finais das partes.

Em vista disso e visando evitar qualquer nulidade ou empecilho à ampla 

defesa e contraditório, dê-se vistas dos autos às partes, por primeiro à 

Acusação e, após, à Defesa, para, querendo e no prazo de 03 (três) dias, 

complementarem os memoriais finais.

Após, voltem-me os autos conclusos para sentença.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 519234 Nr: 11401-57.2018.811.0042

 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): GISELE BARBOZA DA SILVA, FRANCISCO 

ALMEIDA DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 Em suma, presentes os requisitos materiais e formais do art. 41 do CPP, 

nos termos do art. 56, da Lei nº 11.343/2006, RECEBO A DENÚNCIA 

oferecida pelo “Parquet”, dando os denunciados GISELE BARBOZA DA 

SILVA e FRANCISCO ALMEIDA DE FREITAS como incursos nos artigos da 

“lex repressiva” nela mencionados. Designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 28/08/2018, às 14:40 horas, para o interrogatório 

dos acusados e inquirição das testemunhas devidamente arroladas nos 

autos.Para tanto, intimem-se os acusados, as testemunhas arroladas na 

denúncia e na defesa prévia; dando-se ciência ao Promotor de Justiça e 

ao Defensor Público(...) CONCEDO a LIBERDADE PROVISÓRIA, mediante a 

imposição das seguintes medidas cautelares:I – Proibição de se ausentar 

da Comarca onde reside por período superior a oito (08) dias sem 

autorização deste Juízo;II – Obrigação de comunicar a este Juízo qualquer 

mudança de endereço, devendo apresentar perante a Secretaria, em até 

48 horas após a soltura, comprovante de endereço atualizado;III – 

Obrigação de comparecer mensalmente em Juízo para informar suas 

atividades e manter atualizado seu endereço residencial;IV – Obrigação de 

comparecer à audiência agendada para o dia 28/08/2018, às 14:40 horas, 

para colheita do seu interrogatório perante este Juízo da 13ª Vara Criminal 

de Cuiabá;V – Monitoramento Eletrônico, a fim de que seja fiscalizado o 

cumprimento das medidas cautelares, devendo, para tanto, comparecer à 

Central de Monitoramento para a colocação da Tornozeleira Eletrônica, no 

prazo de 48 horas após a soltura;VI – Proibição de adentrar para em 

estabelecimentos prisionais até que seja proferida a sentença destes 

autos, tudo sob pena de ser revogado o benefício ora concedido e 

decretada sua revelia, com a expedição de mandado de prisão em seu 

desfavor.Expeça-se o ALVARÁ DE SOLTURA em favor da ré GISELE 

BARBOZA DA SILVA, se por outro motivo não tiver que permanecer 

presa, fazendo constar a data e hora do ato designado, para que seja 

devidamente intimada pelo mesmo Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 473986 Nr: 13909-10.2017.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS WESLEY DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS RAMOS BARBOSA - 

OAB:13913

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 52/97-CGJ, impulsiono 

estes autos, com a finalidade de abertura de vista à advogada do réu, a 
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fim de que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente os memoriais finais.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 522795 Nr: 14813-93.2018.811.0042

 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): BRUNNO HENRIQUE SANTANA SOUZA 

VIRGOLINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MOREIRA MARINHO 

- OAB:18791

 Nos termos do Prov. 52/2007/CGJ, tem a finalidade de intimar o advogado 

de defesa do acusado para, no prazo legal, apresentar aos autos a 

defesa preliminar, conforme certidão de folhas 81.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 465836 Nr: 5686-68.2017.811.0042

 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): BRUNO PHELIPE ALVES DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO REIS CARMONA - 

OAB:20.889, VALÉRIA THAIS DA SILVA ALVES - OAB:22941/O

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 52/97-CGJ, impulsiono 

estes autos, com a finalidade de abertura de vistas aos advogados do réu 

Bruno Phelipe Alves de Carvalho, a fim de que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresentem os memoriais finais.

14ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 304006 Nr: 1724-47.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MVDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO ZANCHET 

GIRARDELLO - OAB:11033 -B/MT, FERNANDO CÉSAR PASSINATO 

AMORIM - OAB:7542/MT

 Vistos.

Intime-se o procurador do réu para apresentar suas derradeiras 

alegações, no prazo de cinco dias, sob pena de aplicação da penalidade 

prevista no art. 265 do Código de Processo Penal e comunicação à 

OAB-MT.

Decorrido o prazo acima e permanecendo a inércia do causídico 

constituído pelo acusado, intime-se o denunciado para constituir novo 

advogado ou manifestar a impossibilidade de fazê-lo no prazo de 10 (dez) 

dias, salientando que, no seu silêncio, sua defesa será patrocinada pela 

Defensoria Pública deste Estado.

Sem prejuízo da intimação do réu na forma encimada, retornem os autos 

conclusos para deliberação acerca das providências a serem adotadas 

em relação ao causídico constituído.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 514394 Nr: 6906-67.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DTS, DTSJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS ARRAIS CORREA - 

OAB:19128

 INTIMAR O ADVOGADO LUCAS ARRAIS CORREA - OAB:19128 DA 

AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA O DIA 31/10/2018 ÀS 14H30MIN.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 525418 Nr: 17371-38.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDODS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE FERREIRA MARTINS 

CAMARGO - OAB:12.586/0

 [...] motivo pelo qual, rejeito a preliminar suscitada.De outro lado, quanto 

ao pedido de revogação da prisão preventiva [...] indefiro o pedido, 

mantendo a prisão do denunciado.No mais, inexistindo outras questões 

processuais a serem apreciadas nem se afigurando presentes as 

hipóteses previstas no art. 397 do Código de Processo Penal, ratifico o 

recebimento da inicial acusatória e designo o dia 31/8/2018, as 8h30min, 

para a realização de audiência de instrução e julgamento.Intimem-se o 

acusado e seu advogado, requisitando aquele à Unidade Prisional onde se 

encontrar detido.Intimem-se as testemunhas arroladas e o representante 

do Ministério Público.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 310466 Nr: 8471-13.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EQDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVI FERREIRA DE PAULA - 

OAB:19193

 Vistos.

Considerando que a busca pela verdade real deve nortear o processo 

penal, possibilitando ao Juízo, assim, a entrega da prestação jurisdicional 

de forma segura e munido de todas as provas possíveis, deixo para 

apreciar as ponderações apresentadas pela defesa às fls. 330/332 por 

ocasião da sentença, indeferindo, dessarte, o pedido de julgamento 

imediato do feito.

Por ora, considerando que a data para a realização da oitiva da vítima e 

demais testemunhas arroladas pela acusação no Juízo deprecado não 

está tão distante a fim de violar o princípio da duração razoável do 

processo, aguarde-se a realização da audiência atempada (fl. 333).

Por fim, acolho a cota ministerial de fl. 336, a fim de que a carta precatória 

expedida para o Juízo da Comarca de Barra do Garças-MT seja aditada na 

forma e para os fins ali indicados.

Intime-se.

Cumpra-se.

Vara Especializada Contra o Crime Organizado, os 

Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica e os 

Crimes Contra a Administração Pública

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 311804 Nr: 10097-67.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YURI ALEXEY VIEIRA BASTOS JORGE, 

HILTON PAES DE BARROS, WILLIAM I WEI TSUI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA MITIKO HONDA DA 

FONSECA - OAB:7111, CELSO AUGUSTO COCCARO FILHO - 

OAB:98.071 OAB/SP, CRISTIANE REGINA VOLTARELLI - OAB:152.192 

OAB/SP, DANIELE YUKIE FUKUI - OAB:13589/MT, FÁBIO LUÍS GRIGGI 

PEDROSA - OAB:5022/MT, FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA - 

OAB:14500/MT, FELIPE M. ALMEIDA - OAB:211.082 SP, FRANCISCO 

ANIS FAIAD - OAB:3.520/MT, GEÓRGIA GOBATTI - OAB:283.897 

OAB/SP, HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - OAB:11322, João 

Marcos Faiad - OAB:8.500, JOÃO NUNES DA CUNHA NETO - 

OAB:3146/MT, JORGE MIGUEL NADER NETO - OAB:158.842 OAB/SP, 
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LEOPOLDO EDUARDO LOUREIRO - OAB:127.203 OAB/SP, MARCELLO 

UCHÔA DA VEIGA JUNIOR - OAB:11.891 OAB/SP, MURILO MATEUS 

MORAES LOPES - OAB:12636/MT, OTÁVIO GARGAGLIONE LEITE DA 

SILVA - OAB:18229/MT, Rodrigo Augusto Fagundes Teixeira - 

OAB:11363, RODRIGO SAAB ROMANO - OAB:188.590E OAB/SP, TÂNIA 

REGINA IGNOTTI FAIAD - OAB:5931, ULISSES RABANEDA DOS 

SANTOS - OAB:8.948-O/MT

 Nos Termos da Legislação vigente e Provimento 52/2007 – CGJ. 

Impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a defesa dos 

acusados da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 13 

e 20 de agosto de 2018, às 14:00 horas, bem como, da expedição de 

Cartas Precatórias para as Comarcas de Rondonópolis/MT; Balneário 

Camburiú/SC; São Paulo/SP e Baruerí/SP, com a finalidade de inquirir as 

testemunhas Geraldo Aparecido de Vitto Junior; Nereu Pazini; Israel 

Vainboim e Maximilian Alexandre Carraresi Schnitzlein; Silvio Fischer, 

respecitvamente, bem como, para a Comarca de Barueri/SP, com a 

finalidade de citar e intimar o réu Willian I Wei Tsui, da audiência designada 

nos autos, para que possam acompanhar o cumprimento da missiva no 

Juízo Deprecado; INTIMAR ainda, a defesa do acusado Yuri Alexey Vieira 

Bastos Jorge, apresentar os endereços atualizados das testemunhas Ciro 

Pinheiro, Glauber Neves, Luis Antônio Pagot, Nadia Escudeiro, Valdir Teiss 

e Yenes Jesus de Magalhães, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 510240 Nr: 2939-14.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAINER WILLIANS DE 

FIGUEIREDO FORTES - OAB:14614

 “Vistos etc.

Visando realizar a oitiva da testemunha JOÃO EDUARDO SILVA, 

redesigno o ato para o dia 04 de setembro de 2018, às 13h30min.

Requisite-se e intime-se a testemunha, consignando que em caso de 

ausência não justificada, será determinada a condução coercitiva.

Cumpra-se

Às providências”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 362313 Nr: 1495-82.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERALDO MARQUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WESLEY ROBERT AMORIM - 

OAB:6610

 Ação Penal n. 1495-82.2014.811.0042 – Cód. 362313

 Vistos, etc.

 Compulsando detidamente os autos, denota-se que o Ministério Público 

requereu a expedição de novo mandado de intimação ao acusado 

Everaldo Marques da Silva, com a finalidade de comparecer à audiência de 

instrução.

 Requereu, ainda, a desistência da oitiva das testemunhas Márcio Severo 

Arial e Wellington Fernandes, fundamentando que não são mais 

integrantes do quadro de servidores da Polícia Judiciária Civil, sendo 

desconhecido os seus endereços.

 Assim sendo, HOMOLOGO a desistência requerida pelo Ministério Público 

e REDESIGNO a audiência de instrução para o dia 04 de setembro de 

2018, às 14h.

 Intimem-se as testemunhas, o acusado e sua Defesa.

 Ciência ao Ministério Público.

 Às providências.

 Cuiabá - MT, 17 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): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 533496 Nr: 25243-07.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSO LUIZ FERNANDES - 

OAB:29696

 Id. 533496.

Vistos.

Compulsando os autos, verifico que a presente carta precatória tem por 

finalidade a oitiva da testemunha Cleverson Schmoller. Sendo assim, 

DESIGNO Audiência de Instrução para o dia 10/10/2018 às 14h00min.

INTIME-SE a testemunha.

Expeça-se o necessário para a realização do ato.

Encaminhe-se cópia da presente decisão ao Juízo competente para 

ciência da audiência designada.

Intime-se a Defesa – via DJE.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se. Às providências.

Cuiabá/MT, 30 de Julho de 2018.

JAMILSON HADDAD CAMPOS

 Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de

 Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 387953 Nr: 2066-19.2015.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MTT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO BORSATO BRAZ - 

OAB:68303, Ninagin Prestes Dallagnol Machado - OAB:17602, 

THAISA MARIA DE SOUZA MINOZZO - OAB:10449

 Vistos.

Considerando que após a realização do estudo psicossocial do caso, as 

partes não chegaram a um acordo com relação ao DIREITO DE VISITAS do 

autor ao filho menor, DESIGNO nova Audiência de Conciliação, Instrução e 

Julgamento para o dia 11/10/2018 às 13h30min.

Consigno, por oportuno, que não havendo acordo entre as partes com 

relação à questão remanescente, será aberta a instrução.

Por isso, desde já, DEFIRO a colheita de depoimento pessoal das partes e 

das testemunhas arroladas, devendo o rol de testemunhas ser 

apresentado pelas partes no prazo comum de 15 (quinze) dias, conforme 

previsto no art. 357, §4º, do CPC, consignando que compete ao advogado 

da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora 

e do local da audiência designada, dispensando a intimação do juízo, 

conforme disposto no art. 455 do CPC.

Expeça-se Carta Precatória para a Comarca de Brasília/DF, objetivando a 

intimação do autor.

Intime-se a parte requerida, por meio de seu patrono - via DJE.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública Criminal.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 533778 Nr: 25524-60.2018.811.0042

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KCSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ DA SILVA ARAÚJO - 

OAB:MT/3.963-, BARBARA FERREIRA ARAUJO - OAB:OAB/MT 20.170, 

DIVAIR APARECIDO DE PIERI - OAB:4.336-A, DIVANIR MARCELO DE 

PIERI - OAB:5698-A, LOURIVAL RIBEIRO FILHO - OAB:MT/5073, 
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MARCO ANTONIO MAGALHÃES DOS SANTOS - OAB:12.550

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata-se de “AÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DE VISITAS PARA SUSPENSÃO 

TEMPORÁRIA DO DIREITO c/c TUTELA DE URGÊNCIA”, ajuizada por 

KAMILA CRISTINA SOUSA SANTANA, contra WALMAR ALBERTO 

ARRUDA SILVA, todos qualificados, pretendendo a suspensão do direito 

de visitas dele à filha Julia Valentina Silva Santana (hoje com 02 anos de 

idade).

 Compulsando os autos verifico que a autora deixou de informar o 

endereço eletrônico das partes e manifestar a opção ou não pela 

realização da audiência de conciliação ou mediação, deixando de cumprir, 

desta forma, o artigo 319, II e VII do CPC:

 “Art. 319. A petição inicial indicará:

I - (...) 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 e IV - (...) V - 

Valor da causa; VI - (...) VII - a opção do autor pela realização ou não de 

audiência de conciliação ou de mediação.”

Assim, INTIME-SE a autora, por meio de sua patrona, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, proceder à emenda da inicial, informando os endereços 

eletrônicos das partes e manifestando pela realização ou não de audiência 

de conciliação ou de mediação, sob pena de indeferimento da petição 

inicial, conforme inteligência do art. 319 c/c art. 321, § único, ambos do 

CPC.

Findo o prazo acima deferido, havendo manifestação ou não, o que deve 

ser certificado, renove-me à conclusão.

Às providências.

 CUMPRA-SE.

Cuiabá, 30 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.: 503964 Nr: 43004-85.2017.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: VCNDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: cleber irineu - OAB:

 Medidas Protetivas n. 43004-85.2017.811.0042 (Cód. 503964)

VISTOS.

DEFIRO o parecer ministerial de fls.92.

Compulsando os autos, verifico que a presente medida protetiva foi 

sentenciada mantendo em favor da vítima a decisão liminar de fls. 16/16v, 

pelo prazo de 03 (três) anos, a partir do deferimento. Considerando que a 

requerente manifestou às fls. 89, que não tem interesse nas medidas 

protetivas, REVOGO as medidas protetivas anteriormente deferidas.

Após, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

Às providências.

CUMPRA-SE.

Cuiabá, 25 de julho 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 331628 Nr: 12036-48.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, JSM, RCF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAS, CFV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO CARRIJO FREITAS - 

OAB:11395, Rodrigo Carrijo freitos(Assistente de Acusação) - 

OAB:11395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANA SILVA PINHEIRO - 

OAB:17573, GIVANILDO GOMES - OAB:12635, WALDIR CALDAS 

RODRIGUES - OAB:6591, WALDIR CALDAS RODRIGUES - OAB:6591/MT

 Ação Penal n. 12036-48.2012.811.0042 (Cód. 331628)

VISTOS.

INTIME-SE o patrono do acusado via (DJE) para que apresente as 

contrarrazões no prazo legal.

Após, apresentadas as contrarrazões, RETORNEM os autos à Superior 

Instância.

Às providências.

CUMPRA-SE.

Cuiabá, 26 de julho de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 322972 Nr: 2189-22.2012.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: TCB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGPDBGP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO AUGUSTO PINTO DE 

MIRANDA - OAB:9779, ELARMIN MIRANDA - OAB:1.895

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LÚCIA RICARTE - 

OAB:4411/MT, JOELMA DOS REIS RIBEIRO - OAB:17016/O

 VISTOS.Às fls. 96/103, a requerente informa que optará, nestes atos, 

pelo cumprimento da obrigação de entrega do apartamento no Edifício 

Torres do Parque 01, requerendo a concessão de liminar para determinar 

a averbação de protesto contra a alienação, na margem das matrículas de 

todos os imóveis que ficaram para o requerido no acordo realizado entre 

as partes. [...]. Também não deve prosperar a pretensão de concessão de 

liminar para determinar a averbação de protesto contra alienação, nas 

margens das matrículas de todos os imóveis que ficaram para o requerido 

no acordo realizado entre as partes, por não restar demonstrado nos 

autos que o requerido vem agindo de forma a prejudicar a requerente 

(dilapidando bens, constituindo dívidas) – probabilidade do direito e nem a 

urgência na concessão, vez que o acordo realizado 02.07.2012, somente 

nesta data está sendo executado, ou seja, mais de 06 (seis) anos depois. 

Posto isto, em conformidade com o disposto no art. 538, §3.º, do CPC, 

determino a intimação do requerido/executado para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetuar o cumprimento do acordo de fls. 23/26, entregando 

à requerente/exequente 01 apartamento no edifício Torres do Parque 01, 

sob pena do pagamento de multa diária e conversão da obrigação em 

pagamento de quantia certa. Transcorrido o prazo sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação (art. 525, “caput”, do CPC). Findo os 

prazos acima deferidos e não havendo cumprimento ou manifestação, o 

que deve ser certificado, renove-me à conclusão.CUMPRA-SE, expedindo 

o necessário.Às providências.Cuiabá, 30 de julho de 2018.Ana Graziela 

Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 169491 Nr: 16780-57.2010.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ADELMA CARLA NEVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO LUIS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ NILSON CONSTANTINO 

ZUGAIR - OAB:7243/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO DA SILVA 

GREGÓRIO - OAB:1752/MT

 Vistos etc.Às fls. 215, foi determinada a remessa dos autos à Defensoria 

Pública – Núcleo Criminal para que indicasse qual pedido de cumprimento 

de sentença pretendia que fosse processado nos autos – se o de 

pagamento de quantia certa ou se o de obrigação de fazer.[...].Em razão 

da alegada hipossuficiência do exequente e por estar ele representado 

pela douta Defensoria Pública Estadual, defiro os benefícios da Justiça 

Gratuita, nos termos do art. 98, §1.º, do CPC.INTIME-SE a executada, 

pessoalmente, para cumprir integralmente o acordo firmado entre as 

partes, facultando ao exequente o exercício de seu direito de visitas (em 

finais de semana alternados, a partir das 19h00 da sexta-feira até as 

17h00 do domingo), conforme acordo realizado às fls. 101/102 e 

homologado pela sentença de fls. 104.Em caso de descumprimento da 

presente decisão, desde já, fixo multa diária no valor de R$ 100,00 (cem 

reais) por cada descumprimento e advirto a exequente que a reiteração no 

descumprimento da ordem judicial poderá ensejar a busca e apreensão da 

criança, assim com, a reversão da guarda. Faça constar no mandado a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103071/8/2018 Página 444 de 688



possibilidade de incidência das penas de litigância de má-fé e de 

responsabilização por crime de desobediência, bem como de 

determinação da busca e apreensão da criança, caso a executada 

descumpra injustificadamente a ordem judicial (art. 536, § 3.º, do CPC) e 

que, verificado o descumprimento, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias 

para que a executada, independentemente de nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação. Promova-se o desentranhamento da 

petição de fls. 227/229 e planilha de débito de fls. 230/231, devolvendo à 

Defensora Pública que representa o exequente para a regular distribuição 

do pedido, certificando nos autos.Às providências. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.Cuiabá, 30 de julho de 2018.Ana Graziela Vaz de 

Campos Alves Corrêa Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 368793 Nr: 9008-04.2014.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MDLRDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA RAMOS COELHO - 

OAB:16.745, VICTOR OLAVO DA SILVA - OAB:17172

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JAFFER BARBOSA 

SCHAPHAUSER, para devolução dos autos nº 9008-04.2014.811.0042, 

Protocolo 368793, 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): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 420310 Nr: 25731-64.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO RIBEIRO DE MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELOI RODRIGUES MENDES - 

OAB:OAB-SP 276.029

 Ação Penal n.25731-64.2015.811.0042 (Cód.420310)

VISTOS.

INTIME-SE novamente o réu, através de seu patrono, para indicar o 

endereço atualizado da testemunha José Roberto Nascimento Pereira 

Filho, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de desistência tácita.

Sem prejuízo da decisão supra, EXPEÇA-SE NOVA CARTA PRECATÓRIA 

PARA A COMARCA DE MIRASSOL /SP, a fim de proceder o interrogatório 

do acusado ROBERTO RIBEIRO DE MENDONÇA, em data em horário a ser 

designado pelo Juízo deprecado.

Ciência ao Ministério Púbico e a Defesa.

Às providências.

CUMPRA-SE.

Cuiabá, 30 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 168547 Nr: 15840-92.2010.811.0042

 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: B, KCDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RXDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dr.ª Viviane de Melo Almeida - 

OAB: 6.762

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que este magistrado precisará se ausentar para participar 

de reunião na Coordenadoria Estadual da Mulher, permaneçam os autos 

conclusos para análise do pedido de apensamento, formulado pela 

requerente, bem como para aplicação do disposto no parágrafo 2° da Lei 

Nº 5.478/68.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 142834 Nr: 10202-15.2009.811.0042

 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: MFG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando a ausência, bem como as certidões negativas das partes, 

abra-se vista dos autos à Defensoria Pública Cível para manifestação.

Após, conclusos para deliberações.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 419788 Nr: 25150-49.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO CARVALHO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO JOSÉ FERREIRA - 

OAB:3574

 Vistos etc.

I. Homologo a desistência formulada pelo Ministério Público em relação à 

oitiva da testemunha Elinaldo Marques da Silva.

II. Sendo a testemunha comum entre as partes, intime-se a defesa do 

acusado para que se manifeste se insiste na oitiva da mesma.

III. Após, conclusos.

IV. Intimem-se.

V. Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 451753 Nr: 28848-29.2016.811.0042

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RMF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA BRUNO LEMOS - 

OAB:12355, MONIQUE ABREU GAMA - OAB:12716

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Acolho a cota ministerial retro. Atenda-se como requer.

II. Intime-se via DJE o patrono do requerente, para que se manifeste sobre 

a cota ministerial de fls. 70.

III. Intime-se.

IV. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 509629 Nr: 2387-49.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ORLANDO DA SILVA ALBUQUERQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos, a fim de proceder à INTIMAÇÃO DA ADVOGADA MONICA 

ALBERNAZ HORTENSI OAB/MT 16.086, via DJE, para comparecer em 

secretaria e retirar a Certidão de Crédito Advocatício expedida nos autos, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 508802 Nr: 1600-20.2018.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 
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Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: FFDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PHDSES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEONICE FIGUEIREDO DOS 

SANTOS NOVAIS - OAB:24385, EFRAIM RODRIGUES GONÇALVES - 

OAB:4156, JULIANA DE MATOS ARAUJO - OAB:18347/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WEVERTON JOSÉ NUNES DE 

SÁ - OAB:23.828, Wéverton José Nunes de Sá - ESTAGIARIO - 

OAB:17403/E

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos, a fim de proceder a INTIMAÇÃO das partes, por meio do seus 

respectivos patronos, via DJE, acerca do inteiro teor da sentença 

proferida nos autos (fls. 46/47): "(...) VIII. Posto isto, em consonância com 

os fundamentos retro expendidos e com o parecer ministerial, homologo, 

por sentença, para que surtam os jurídicos e legais efeitos, o acordo 

celebrado entre as partes (fls. 29/30) e, por corolário declaro extinto o 

vínculo matrimonial existente entre o casal. IX. Intimem-se as partes para 

que aportem aos autos cópia da certidão de casamento e, após, 

expeça-se mandado de averbação. X. Revogo as medidas protetivas 

deferidas em favor da vítima.XI. Após, transitado em julgado e procedidas 

às baixas e anotações de estilo, arquivem-se os presentes autos. XII. 

P.R.I."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 330890 Nr: 11207-67.2012.811.0042

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA MENDES TAVARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDOVINO ASSIS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO CARDOSO LEANDRO 

ARAUJO - OAB:22979/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA DE LOURDES RIBEIRO - 

OAB:11646/O

 Vistos etc.

I. Compulsando os autos verifico que o advogado da autora, a despeito de 

intimado, não se manifestou nos autos (fl. 185).

II. Conforme preceitua o § 1º do art. 485 do CPC , o abandono somente 

pode acarretar a extinção do processo, após intimação pessoal da parte 

autora para suprimento da omissão em 05 dias.

III. Posto isto, determino seja intimada, pessoalmente, a autora para que, no 

prazo de 05 dias, compareça perante a Secretaria do Juízo e informe se o 

advogado que consta nos autos ainda patrocina sua defesa ou para que 

constitua novo defensor, caso tenha desconstituído o referido advogado, 

bem como informe se possui interesse no prosseguimento do presente 

feito, sob pena de extinção.

IV. Intimem-se a requerente com os benefícios do art. 212 do CPC.

V. Sendo negativa a intimação da requerente por ter mudado de endereço, 

certifique-se nos autos se houve prévia comunicação no feito acerca da 

mudança de endereço. Sendo negativa a certidão, presume-se válida a 

intimação nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC.

VI. Intimem-se.

VII. Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 452234 Nr: 29362-79.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATHEUS ROBERTO DA SILVA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO PEDROSO DE JESUS 

- OAB:13382/MT

 Vistos etc.

Defiro os pedidos formulados pelas partes. Atenda-se como requer.

Expeça-se ofício as empresas de Telefonia, a fim de encontrar o endereço 

da vítima.

 Após, conclusos para deliberações.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 500030 Nr: 39093-65.2017.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID REZENDE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos, a fim de proceder à INTIMAÇÃO DA ADVOGADA MONICA 

ALBERNAZ HORTENSI OAB/MT 16.086, via DJE, para comparecer em 

secretaria e retirar a Certidão de Crédito Advocatício expedida nos autos, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 497256 Nr: 36391-49.2017.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO SILVESTRE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos, a fim de proceder à INTIMAÇÃO DA ADVOGADA MONICA 

ALBERNAZ HORTENSI OAB/MT 16.086, via DJE, para comparecer em 

secretaria e retirar a Certidão de Crédito Advocatício expedida nos autos, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 498633 Nr: 37827-43.2017.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAYLON FERREIRA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos, a fim de proceder à INTIMAÇÃO DA ADVOGADA MONICA 

ALBERNAZ HORTENSI OAB/MT 16.086, via DJE, para comparecer em 

secretaria e retirar a Certidão de Crédito Advocatício expedida nos autos, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 504022 Nr: 43083-64.2017.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO RAMOS BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos, a fim de proceder à INTIMAÇÃO DA ADVOGADA MONICA 

ALBERNAZ HORTENSI OAB/MT 16.086, via DJE, para comparecer em 

secretaria e retirar a Certidão de Crédito Advocatício expedida nos autos, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 519203 Nr: 11374-74.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON MARTINS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAINER WILLIAMS DE 

FIGUEIREDO FORTES - OAB:14614

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos, a fim de proceder à INTIMAÇÃO DA ADVOGADA MONICA 

ALBERNAZ HORTENSI OAB/MT 16.086, via DJE, para comparecer em 

secretaria e retirar a Certidão de Crédito Advocatício expedida nos autos, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 409614 Nr: 14284-79.2015.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JRP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDDO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) UBENIS PEREIRA 

JARA, para devolução dos autos nº 14284-79.2015.811.0042, Protocolo 

409614, 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): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 92910 Nr: 12395-08.2006.811.0042

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Willian Batista - 

OAB:19793/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO PINHEIRO ESPÓSITO 

- OAB:4813/MT, JOÃO GABRIEL BEZERRA PINHEIRO ESPÓSITO - 

OAB:23778, ROSANA DE BARROS BEZERRA PINHEIRO ESPÓSITO - 

OAB:OAB/MT 4531

 Vistos etc.

I. Quanto a justificativa do executado de fls. 785/786, diga a parte ex 

adverso, no prazo de 10 dias, nos termos do disposto no art. 10, do CPC .

II. Após, volvam-me conclusos.

III. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 374583 Nr: 15812-85.2014.811.0042

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO BENTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARGARETH PIRES MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS SOARES DA 

SILVA - OAB:15461/MT, ELLAN KEILA DE MELO RODRIGUES - 

OAB:15557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELLUBY DE OLIVEIRA SILVA 

- OAB/MT 16.749 - OAB:16749

 IV.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

ante a satisfação da obrigação almejada pelo exequente, extingo a 

presente ação de cumprimento de sentença, ex vi do teor talhado no 

preceptivo do art. 818, do CPC.V.Condeno a executada ao pagamento das 

custas processuais , nos termos do disposto no art. 90, do CPC.VI.Quanto 

aos honorários advocatícios, levando-se em conta os critérios elencados 

no § 2º do art. 85 do CPC; não tendo havido condenação ao pagamento de 

importância em dinheiro e não sendo possível, nesse momento, aferir o 

proveito econômico obtido, fixo os honorários em 10% (dez por cento) 

sobre o valor atualizado da causa.VII.Concedo a executada os benefícios 

da justiça gratuita (fl. 51) e, por corolário, a exigibilidade das custas 

processuais e honorários advocatícios ficará suspensa e somente poderá 

ser executada se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em 

julgado desta sentença, o credor demonstrar que deixou de existir a 

situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de 

gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, as obrigações 

decorrentes da sucumbência, conforme estatui o § 3º do art. 98 do 

CPC.VIII.Após o trânsito em julgado, procedidas as baixas e anotações de 

estilo, arquive-se o feito.IX.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 343176 Nr: 3236-94.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO SANDOL DE ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, VINICIUS RAMOS 

BARBOSA - OAB:13913

 Vistos etc.

 I. Tendo o réu apresentado sua resposta e não verificando in casu 

presentes quaisquer das hipóteses previstas no art. 397 do CPP, ratifico o 

recebimento da denúncia ofertada e, por corolário, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 05 de dezembro de 2018, às 16h30min, 

conforme determina o art. 399 do CPP.

II. Intime-se um dos Advogados do Núcleo de Prática Jurídica da UNIC 

Cuiabá – UNIJURIS, para que participe do ato e acompanhe o réu.

III. Ciência ao Ministério Público.

IV. Expeça-se mandado para intimação da vítima, das testemunhas 

arroladas pelas partes e do réu para que compareçam ao ato, com os 

benefícios do art. 212, § 2º do CPC.

V. Sendo a testemunha policial militar, requisite-se sua apresentação ao 

Comando da Polícia Militar (CPP, art. 221, § 2º) .

VI. Caso haja testemunha arrolada com endereço em outra comarca, 

expeça-se missiva precatória, com prazo de 30 dias para cumprimento, 

para ouvida desta (CPP, art. 222). A missiva deverá conter os requisitos 

previstos no art. 354 do CPP.

VII. Intimem-se

VIII. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 310324 Nr: 8240-83.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONNY REMMY BARCELO BORGES DE 

ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DR. WAGNER ROBERTO 

PEREIRA - OAB/MT 16.278 - OAB:16278, VANESSA PINHO DA SILVA - 

OAB:11.183

 Vistos etc.

I. Ante a certidão retro, intime-se o patrono do acusado via DJE para que, 

no prazo de 10 dias, informe o atual endereço do acusado.

II. Após, volvam-me conclusos.

III. Intime-se.

IV. Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 366863 Nr: 6825-60.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CESAR CORREIA DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TANIA BENEDITA CORREIA - 

OAB:12.179

 Vistos etc.

I. Considerando a certidão retro e em atendimento ao que estatui o art. 21 

da Lei 11.340/2006, intime-se a vítima da sentença de fls. 164/167, via 

edital com prazo de 20 dias.

II. Após decorrido o prazo, cumpra-se o item XVI da referida sentença.

III. Intimem-se.

IV. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 300499 Nr: 17658-79.2010.811.0042

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAS, ALAMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HEMERSON LEITE DE SOUZA - 

OAB:20626/O

 Vistos etc.

I. Ante a certidão de fls. 147, expeça-se novo mandado de intimação para 

a autora, com os benefícios do art. 212, § 2º do CPC.

II. Intime-se.

III. Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 389213 Nr: 3361-91.2015.811.0042
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENAN CARLOS DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO CARNEIRO DE 

SOUSA - OAB:6990/MT

 Vistos etc.

I. O Ministério Público, por intermédio de seu representante, ofertou com 

base no inquérito policial aportado aos autos denúncia em desfavor 

indiciado Renan Carlos da Costa, qualificado nos autos, pela prática, em 

tese, da infração penal de ameaça praticada contra a vítima Rosilene 

Araújo Sá. Recebida a prefacial (13/03/2015 – fls. 38) determinou-se a 

citação do réu para apresentar defesa escrita no prazo de dez dias. O réu 

foi citado e apresentou defesa inicial, no entanto, não houve conclusão da 

fase instrutória até o momento. Após, volveram-me conclusos para 

decisão.

II. É o sucinto relatório. Passo a decidir.

Fundamentos

III. Trata-se de ação penal em curso em face de Renan Carlos da Costa, 

qualificado nos autos, denunciado pela prática do delito de ameaça, 

previsto nos art. 147 do CP , cuja pena máxima em abstrato é de 06 meses 

de detenção.

IV. O delito em comento prescreve em 03 anos, conforme previsto no 

artigo 109, inciso VI, do CP , haja vista que a pena máxima em abstrato, no 

vertente caso, é inferior a um 01 (um) ano.

V. Compulsando os autos verifico que a denúncia foi recebida em 

13/03/2015 – (fls. 38), tendo, portanto, decorrido mais de 03 anos da data 

de recebimento da ação até hoje, sem qualquer causa interruptiva da 

prescrição, estando, portanto, prescrita a pretensão punitiva do Estado, 

impondo-se a extinção da punibilidade do agente.

 Dispositivo

VI. Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

declaro prescrita a pretensão punitiva do Estado e, por corolário, decreto 

extinta a punibilidade do agente de ofício, ex vi do artigo 107, inciso IV do 

CP c/c art. 61 do CPP .

 VII. Após o trânsito em julgado:

? Procedam-se as anotações e comunicações constantes no art. 974 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça.

? Após, procedidas às baixas e anotações de estilo, remeta-se o feito ao 

arquivo.

VIII. Sem custas.

IX. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 459735 Nr: 37183-37.2016.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AEDSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Perla cristina Luz de Oliveira 

Hirae - OAB:12468

 Vistos etc.

I. A vítima ingressou com pedido de medidas protetivas. Deferidas as 

medidas protetivas o feito teve seu curso normal. No seguimento, o MP 

requereu a extinção da medida. Após, volveram-me conclusos para 

sentença.

 II. É o sucinto relatório, passo a decidir.

Fundamentos

III. Versam os autos acerca de ação cautelar satisfativa de medida 

protetiva.

IV. Não havendo mais interesse no prosseguimento do feito, conforme 

informado pelo MP em sua cota, impõe-se a extinção do processo sem 

julgamento da questão de pano, ante a perda superveniente do interesse 

de agir.

Dispositivo

V. Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expedidos e com 

o parecer ministerial, extingo o presente feito sem julgamento da questão 

de pano e, portanto, torno sem efeito às medidas protetivas preteritamente 

deferidas.

VI. Caso tenha sido deferida alguma medida que envolva proibição de 

porte de arma, oficie-se informando acerca desta decisão.

VII. Havendo medida de bloqueio de bens ou outras de natureza 

patrimonial e não existindo ação cível em curso nessa Vara tratando de 

partilha de bens, certifique-se nos autos e oficie-se ao Cartório 

competente informando sobre a revogação da medida.

VIII. Após o trânsito em julgado, procedidas às baixas e anotações de 

estilo, remeta-se o feito ao arquivo.

IX. P.R.I.C.

Varas Especializadas da Infância e Juventude

1ª Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 40049 Nr: 172-18.2010.811.0063

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DdLS, LDRS, GCdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAOR DE MELO FRANCO - 

OAB:19243/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 URGENTE

Vistos, etc.

 I – Recebo a presente carta precatória e determino que:

a) Cumpra-se na forma deprecada, após, devolva-se à Comarca de 

Origem com nossas homenagens.

II – Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 40049 Nr: 172-18.2010.811.0063

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DdLS, LDRS, GCdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAOR DE MELO FRANCO - 

OAB:19243/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO SENTENCIADO.

Vistos, etc...,

 I – Defiro o pedido de desarquivamento requerido às fls. 341.

II – Anote-se no Sistema Apollo a Procuração de fls. 342.

III – Em seguida, intime-se o advogado para que requeira o que entender 

devido, em seguida nada sendo requerido, arquivem-se.

IV – Publique-se

V – As providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 87854 Nr: 163-17.2014.811.0063

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FFLS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VLGS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Proença - OAB:oab/mt 

15.440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 4. Dispositivo

Diante do exposto, Julgo Procedente o pedido inicial e, Extingo o processo, 

com Julgamento do Mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil .

Confirmo a liminar deferida às fls. 52/53 e 60/61.

Feito isento de custas processuais, ex vi do art. 141, § 2º, do ECA.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Após, com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos procedendo às 

baixas e anotações devidas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 108838 Nr: 1049-74.2018.811.0063

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 
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Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, RLMDA, 

RHdSD, TMDA, AADS, ABDDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...,

Trata-se de pedido de Homologação de Acordo de Medida Protetiva de 

Guarda, proposta pelo Ministério Público, em relação às crianças Ruan 

Lorenzo Moura Dutra Alves e Taína Moura Dutra Alves, restando acordo 

que a guarda dos infantes ficará com a avó materna, Sra. Rosely Helena 

da Silva Dutra, com exercício do direito de visitas pelos genitores, na 

residência da avó materna, Sra. Rosely Helena, bem como em finais de 

semana alternados, poderão pegar os filhos para a sua residência, 

devendo buscá-los as sextas-feiras às 17:00horas, e devolvê-los aos 

domingos no mesmo período.

 O instituto da guarda tem previsão legal no artigo 33 do Estatuto da 

Criança e do Adolescente. Assegura o referido artigo que: “a guarda 

obriga à prestação de assistência material, moral e educacional à criança 

ou adolescente, conferindo a seu detentor o direito de opor-se a terceiros, 

inclusive aos pais”.

 Homologo o acordo de fls. 05/07 e, em consequência, tendo a transação 

efeito de sentença entre as partes, JULGO EXTINTO o processo, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “a” do Código de Processo 

Civil.

Expeça-se Termo de Guarda das crianças Ruan Lorenzo Moura Dutra 

Alves e Taína Moura Dutra Alves, em favor da avó materna, Sra. Rosely 

Helena da Silva Dutra, nos termos do artigo 32 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 111145 Nr: 2918-72.2018.811.0063

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GFRS, MFR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PMDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIER SEBASTÃO DA SILVA - 

OAB:4034, PAULO JOSÉ LOPES DE OLIVEIRA - OAB:21.515-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...,

 Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido liminar, proposta por 

Guilherme Ferreira Rezende Silvério, representado por sua genitora Magda 

Ferreira Rezende, em desfavor do Município de Cuiabá, cujo objeto é 

compelir o ente público a disponibilizar vaga em Creche Municipal em 

período integral, mais próxima a sua residência.

Decido.

Considerando que o sistema de distribuição de vagas vem sendo realizado 

de forma pública, postergo a apreciação da liminar para após a 

apresentação de resposta pelo Requerido Município de Cuiabá.

1) Cite-se o Requerido Município de Cuiabá, enviando os Autos com carga 

à Procuradoria Geral do Município, nos termos do artigo 183, § 1º do 

NCPC, para que, caso queira, conteste a ação;

2) Dê-se vistas ao Ministério Público para ciência dos autos;

3) Publique a presente decisão para ciência do advogado Paulo José 

Lopes de Oliveira OAB/MT 21.515-O;

4) Encaminhem-se os autos ao Cartório Distribuidor, para que se proceda 

a Retificação da classificação da ação, devendo constar: Ação de 

Obrigação de Fazer (Procedimento Ordinário);

5) Após, voltem-me os autos conclusos;

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85312 Nr: 1531-95.2013.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DP, KDdSdJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC

 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 

1531-95.2013.811.0063, Protocolo 85312, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104477 Nr: 1786-14.2017.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, CVAM, 

MAM

 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 

1786-14.2017.811.0063, Protocolo 104477, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105921 Nr: 2974-42.2017.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DPdEdMG, ABDS, LSDS

 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 

2974-42.2017.811.0063, Protocolo 105921, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103641 Nr: 1110-66.2017.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DPdEdMG, NEGdS, LDSC

 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 

1110-66.2017.811.0063, Protocolo 103641, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103376 Nr: 882-91.2017.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, BMR, 

RPMDO

 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 

882-91.2017.811.0063, Protocolo 103376, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110877 Nr: 2703-96.2018.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: NDFGDAC, FGDAC, DPdEdMG

 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 

2703-96.2018.811.0063, Protocolo 110877, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90184 Nr: 2683-47.2014.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego de Maman Dorigatti - 

OAB:13.647-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

2683-47.2014.811.0063, Protocolo 90184, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93613 Nr: 2304-72.2015.811.0063

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FPdSMHL, TCdMMHeSL, MSML

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego de Maman Dorigatti - 

OAB:13.647-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUELINE PROENÇA 

LARRÊA - OAB:13356, Valter Camelo Xavier Filho - OAB:18971

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

2304-72.2015.811.0063, Protocolo 93613, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96429 Nr: 541-02.2016.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MSN, MS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Augusto Campos de 

Paula - OAB:7561, Paulo Roberto Moser - OAB:9.932-B/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 

541-02.2016.811.0063, Protocolo 96429, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105685 Nr: 2800-33.2017.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, PEDBDSS, 

MDSCDB

 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 

2800-33.2017.811.0063, Protocolo 105685, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107936 Nr: 248-61.2018.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DPdEdMG, NEGdS, LDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, EMG-DdES

 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 

248-61.2018.811.0063, Protocolo 107936, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109987 Nr: 1976-40.2018.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DPdEdMG, LFBAJ, LFBA

 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 

1976-40.2018.811.0063, Protocolo 109987, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87841 Nr: 150-18.2014.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogerio Bravin de Souza - 

Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego de Maman Dorigatti - 

OAB:13.647-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT (PADRONIZADO), para devolução 

dos autos nº 150-18.2014.811.0063, Protocolo 87841, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89697 Nr: 2158-65.2014.811.0063

 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 MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT (PADRONIZADO), para devolução 

dos autos nº 2158-65.2014.811.0063, Protocolo 89697, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102975 Nr: 554-64.2017.811.0063

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: HNB, JMNN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Henrique Barbosa - 

OAB:15056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT (PADRONIZADO), para devolução 

dos autos nº 554-64.2017.811.0063, Protocolo 102975, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95408 Nr: 3855-87.2015.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, EFLdS, MMCdS, RCLdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano André Viruel Martinez 

- Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBI FACHIN - OAB:3799

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT (PADRONIZADO), para devolução 

dos autos nº 3855-87.2015.811.0063, Protocolo 95408, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107723 Nr: 42-47.2018.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, MRT, SRR

 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 MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT (PADRONIZADO), para devolução 

dos autos nº 42-47.2018.811.0063, Protocolo 107723, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102261 Nr: 5637-95.2016.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, WRBDO, 

JMBH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT (PADRONIZADO), para devolução 

dos autos nº 5637-95.2016.811.0063, Protocolo 102261, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109753 Nr: 1794-54.2018.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, MVCC, 

MEdCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT (PADRONIZADO), para devolução 

dos autos nº 1794-54.2018.811.0063, Protocolo 109753, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 102894 Nr: 487-02.2017.811.0063

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ACdS, SMdS, SJdSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLdSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRIS DIAS GONÇALVES BENDÔ - 

OAB:OAB/MT 9486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADOLFO ARINI - OAB:6727

 Vistos etc.

 I – Defiro o pedido do Ministério Público de fls. 92, e determino que:

a) Realize-se no prazo de 15(quinze) dias novo estudo psicossocial com 

as partes envolvidas, de modo a fornecer elementos conclusivos sobre a 

atual situação do infante no grupo familiar, e sobre a possibilidade ou não 

de reintegração a sua família biológica, bem como deverá responder aos 

quesitos do Ministério Público de fls. 90, item “1,2,3,4”.

b) Oriento a equipe técnica que aporte caso seja possível relatório 

fotográfico da residência dos guardiões e dos genitores.

c) Intime-se o Sr. Alexssandro da Silva para que compareça na 

Defensoria Pública e receba orientações para realização do exame de 

DNA, em relação a criança Samuel Júnior da Silva Rondon, visando 

confirmar ou não a paternidade do mesmo em relação ao infante.

d) Com a juntada do estudo psicossocial em cumprimento ao artigo 168 do 

ECA , diga o Ministério Público, para que tenha ciência e requeira o que 

entender necessário.

e) Em seguida, voltem-me conclusos para as deliberações devidas.

Citação

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º Cod. Proc.:106823 Nr: 3749-57.2017.811.0063

ESPÉCIE: AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR C/C PEDIDO DE 

LIMINAR DE SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR C/C PEDIDO DE 

DESACOLHIMENTO E GUARDA

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PARTE RÉ: C. A da S. e R. S. M.

CITANDO(A): CARLOS ALBERTO DA SILVA

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 17/10/2017

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: A. C. da S., C. F. A. da S. e D. M. da S., vem á presença de Vossa 

Excelência propor a presente AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER 

FAMILIAR C/C PEDIDO DE LIMINAR DE SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR 

C/C PEDIDO DE DESACOLHIMENTO E GUARDA, através do MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, a favor dos infantes A. C. da 

S., C. F. A. da S. e D. M. da S., e em desfavor do genitor Carlos Alberto da 

Silva. DESPACHO: "... em cumprimento ao artigo 256, § 3º do NCPC, 

entendo esgotados os meios para citação pessoal do requerido Carlos 

Alberto da Silva, 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, 30 de julho de 2018.

Juizados Especiais Cíveis

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Aparecida Ferreira Fago

 Cod. Proc.: 11219 Nr: 695-16.2004.811.0071

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria do Carmo Califani Merino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Credicard S.A Administradora de Cartões de 

Crédito, Sandro Wesley da Silva Lopes, Oncila Marta Mendes Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Angelo Macedo - 

OAB:6.811/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992A

 Procedo intimação da parte, para tomar ciência do extrato do SinconDJ de 

fls. 249, onde costa que não há conta para o processo pesquisado.

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Antônio Veloso Peleja Júnior

 Cod. Proc.: 14172 Nr: 515-56.2007.811.0083

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUY COELHO DE BARROS, GRACE ADELE BADRE 

TEIXEIRA, DARCY AVELINO GOMES DA SILVA FILHO, CLÉA DE CAMPOS 

BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cléa de Campos Borges - 

OAB:0681, Darcy Avelino Gomes da Silva Filho - OAB:3242, Grace 

Adele Badre Teixeira - OAB:1668, SEBASTIÃO DA SILVA GREGÓRIO - 

OAB:1752/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carla Helena Grings - 

OAB:8361

 Certifico em atendimento ao Oficio Circular nº 390/2013 - DAJE informo às 

partes que os presentes autos foram distribuídos no Sistema PROJUDI sob 

o nº:8011757-25.2007.811.0001, bem como para INTIMAR os 

ADVOGADOS, caso não tenham cadastro no SISTEMA PROJUDI, para 

providencia-lo, junto ao Distribuidor e posterior habilitação/peticionamento 

no referido sistema.

Juizados Especiais

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Intimação

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002470-11.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DINIZ DA SILVA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Doriane Jurema Psendziuk OAB - MT5262 (ADVOGADO)

JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA OAB - MT20406/O 

(ADVOGADO)

ANTONIO DE SOUZA MORENO OAB - MT17326/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (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: 

1002470-11.2017.8.11.0001 REQUERENTE: DINIZ DA SILVA MORAES 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA 

- MTPREV Vistos, etc. Em consulta pública realizada no portal da 

Seges-MT (https://seaponline.gestao.mt.gov.br/Rendimentos/inicio.faces), 

verifica-se que o recorrente não se enquadra nos requisitos de 

hipossuficiência, podendo assim, arcar com as custas processuais. 

Diante disso, INDEFERE-SE o pedido de assistência judiciária gratuita, 

formulado pela parte autora. Intime-se a parte recorrente para recolher o 

preparo do Recurso Inominado retro ou comprovar incapacidade 

financeira, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001001-27.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S (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: 

1001001-27.2017.8.11.0001 REQUERENTE: OSVALDO DOS REIS 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Em consulta pública 

r e a l i z a d a  n o  p o r t a l  d a  S e g e s - M T 

(https://seaponline.gestao.mt.gov.br/Rendimentos/inicio.faces), verifica-se 

que o recorrente não se enquadra no requisito de hipossuficiência, 

podendo assim, arcar com as custas processuais. Diante disso, 

INDEFERE-SE o pedido de assistência judiciária gratuita, formulado pela 

parte autora. Intime-se a parte recorrente para recolher o preparo do 

Recurso Inominado retro ou comprovar incapacidade financeira, no prazo 

de 10 (dez) dias. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0504599-51.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ILISANGELA MACAUBAS DO PRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO OAB - MT0010393A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

0504599-51.2014.8.11.0001. EXEQUENTE: ILISANGELA MACAUBAS DO 

PRADO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se 

de pedido de sequestro de valor não adimplido pela Fazenda Pública. O 

cálculo foi atualizado conforme determina o provimento n.º 11/2017/CM. O 

art. 13, II, § 1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a requisição judicial, 

o juiz, imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública.” O 

art. 6° do Provimento n.º 11/2017-CM dispõe: “O Juízo promoverá o 

sequestro do valor liquido atualizado, via BacenJud (...)”[1]. Desse modo, 

determina-se o sequestro do valor devido, via BacenJud, nos seguintes 

termos: Exequente: ILISANGELA MACAUBAS DO PRADO Executado: 

ESTADO DE MATO GROSSO Valor líquido: R$33.347,06 - cálculo no Id. 

12930444. (Sendo o valor de R$26.677,65 referente a parte autora e o 

valor de R$6.669,41 referente aos honorários contratuais do seu patrono). 

Valor para quitação de guia previdenciária: (não aplicável) Valor para 

quitação de guia de IR: (não aplicável) Valor total bloqueado: R$33.347,06 

(trinta e três mil trezentos e quarenta e sete reais e seis centavos). 

Junte-se o recibo de detalhamento de ordem judicial de bloqueio e 

transferência do valor constrito para a conta judicial. Intime-se o 

executado para, querendo, apresentar impugnação, no prazo de 15 

(quinze) dias, bem como para ciência de que o silêncio importará no 

levantamento do valor depositado na conta judicial (Art. 1º - Provimento 68 

da Corregedoria Nacional de Justiça) [2]. Decorrido o prazo supra e não 

havendo manifestação do executado, cumpra-se o Art. 1º, § 1º do 

Provimento 68/2018, da Corregedoria Nacional de Justiça do CNJ. 

Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] 

Provimento n.º 11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no 

Dje n.º 10086 de 22/08/2017. [2] Provimento n.º 68, de 3 de maio de 2018.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 0502546-97.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELY BATISTA MIRANDA DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN MILLER OAB - MT12022/O-O (ADVOGADO)

JADER MIRANDA DE ALMEIDA OAB - GO31718-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

0502546-97.2014.8.11.0001. EXEQUENTE: ROSELY BATISTA MIRANDA 

DE ALMEIDA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Trata-se de pedido de sequestro de valor não adimplido pela Fazenda 

Pública. O cálculo foi atualizado conforme determina o provimento n.º 

11/2017/CM. O art. 13, II, § 1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a 

requisição judicial, o juiz, imediatamente, determinará o sequestro do 

numerário suficiente ao cumprimento da decisão, dispensada a audiência 

da Fazenda Pública.” O art. 6° do Provimento n.º 11/2017-CM dispõe: “O 

Juízo promoverá o sequestro do valor liquido atualizado, via BacenJud 

(...)”[1]. Desse modo, determina-se o sequestro do valor devido, via 

BacenJud, nos seguintes termos: Exequente: ROSELY BATISTA MIRANDA 

DE ALMEIDA Executado: ESTADO DE MATO GROSSO Valor líquido: 

R$1.159,06 - cálculo no Id. 12935298. Valor para quitação de guia 

previdenciária: (não aplicável) Valor para quitação de guia de IR: (não 

aplicável) Valor total bloqueado: R$1.159,06 (hum mil cento e cinquenta e 

nove reais e seis centavos). Junte-se o recibo de detalhamento de ordem 

judicial de bloqueio e transferência do valor constrito para a conta judicial. 

Intime-se o executado para, querendo, apresentar impugnação, no prazo 

de 15 (quinze) dias, bem como para ciência de que o silêncio importará no 

levantamento do valor depositado na conta judicial (Art. 1º - Provimento 68 

da Corregedoria Nacional de Justiça) [2]. Decorrido o prazo supra e não 

havendo manifestação do executado, cumpra-se o Art. 1º, § 1º do 

Provimento 68/2018, da Corregedoria Nacional de Justiça do CNJ. 

Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] 

Provimento n.º 11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no 
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Dje n.º 10086 de 22/08/2017. [2] Provimento n.º 68, de 3 de maio de 2018.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0501047-15.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO SOARES MAGALHAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALDAIR GONCALVES DA COSTA CALEGARI OAB - MT10178/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

0501047-15.2013.8.11.0001. EXEQUENTE: CARLOS EDUARDO SOARES 

MAGALHAES EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Trata-se de pedido de sequestro de valor não adimplido pela Fazenda 

Pública. O cálculo foi atualizado conforme determina o provimento n.º 

11/2017/CM. O art. 13, II, § 1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a 

requisição judicial, o juiz, imediatamente, determinará o sequestro do 

numerário suficiente ao cumprimento da decisão, dispensada a audiência 

da Fazenda Pública.” O art. 6° do Provimento n.º 11/2017-CM dispõe: “O 

Juízo promoverá o sequestro do valor liquido atualizado, via BacenJud 

(...)”[1]. Desse modo, determina-se o sequestro do valor devido, via 

BacenJud, nos seguintes termos: Exequente: CARLOS EDUARDO 

SOARES MAGALHAES Executado: ESTADO DE MATO GROSSO Valor 

líquido: R$9.837,14 - cálculo no Id. 13991649. Valor para quitação de guia 

previdenciária: (não aplicável) Valor para quitação de guia de IR: (não 

aplicável) Valor total bloqueado: R$9.837,14 (nove mil oitocentos e trinta e 

sete reais e quatorze centavos). Junte-se o recibo de detalhamento de 

ordem judicial de bloqueio e transferência do valor constrito para a conta 

judicial. Intime-se o executado para, querendo, apresentar impugnação, no 

prazo de 15 (quinze) dias, bem como para ciência de que o silêncio 

importará no levantamento do valor depositado na conta judicial (Art. 1º - 

Provimento 68 da Corregedoria Nacional de Justiça) [2]. Decorrido o prazo 

supra e não havendo manifestação do executado, cumpra-se o Art. 1º, § 

1º do Provimento 68/2018, da Corregedoria Nacional de Justiça do CNJ. 

Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] 

Provimento n.º 11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no 

Dje n.º 10086 de 22/08/2017. [2] Provimento n.º 68, de 3 de maio de 2018.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0500049-47.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA PAULA DE OLIVEIRA AMORIM COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE INFANTINO FRANÇA OAB - MT14668 (ADVOGADO)

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

0500049-47.2013.8.11.0001. REQUERENTE: REGINA PAULA DE OLIVEIRA 

AMORIM COSTA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Trata-se de pedido de sequestro de valor não adimplido pela Fazenda 

Pública. O cálculo foi atualizado conforme determina o provimento n.º 

11/2017/CM. O art. 13, II, § 1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a 

requisição judicial, o juiz, imediatamente, determinará o sequestro do 

numerário suficiente ao cumprimento da decisão, dispensada a audiência 

da Fazenda Pública.” O art. 6° do Provimento n.º 11/2017-CM dispõe: “O 

Juízo promoverá o sequestro do valor liquido atualizado, via BacenJud 

(...)”[1]. Desse modo, determina-se o sequestro do valor devido, via 

BacenJud, nos seguintes termos: Exequente: REGINA PAULA DE 

OLIVEIRA AMORIM COSTA Executado: ESTADO DE MATO GROSSO Valor 

líquido: R$8.867,53 - cálculo no Id. 13992357 e 13992368. (Sendo o valor 

de R$7.255,24 referente a parte autora, o valor de R$806,14 referente aos 

honorários contratuais e o valor de R$806,14 referente ao valor dos 

honorários contratuais). Valor para quitação de guia previdenciária: (não 

aplicável) Valor para quitação de guia de IR: (não aplicável) Valor total 

bloqueado: R$8.867,53 (oito mil oitocentos e sessenta e sete reais e 

cinquenta e três centavos). Junte-se o recibo de detalhamento de ordem 

judicial de bloqueio e transferência do valor constrito para a conta judicial. 

Intime-se o executado para, querendo, apresentar impugnação, no prazo 

de 15 (quinze) dias, bem como para ciência de que o silêncio importará no 

levantamento do valor depositado na conta judicial (Art. 1º - Provimento 68 

da Corregedoria Nacional de Justiça) [2]. Decorrido o prazo supra e não 

havendo manifestação do executado, cumpra-se o Art. 1º, § 1º do 

Provimento 68/2018, da Corregedoria Nacional de Justiça do CNJ. 

Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] 

Provimento n.º 11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no 

Dje n.º 10086 de 22/08/2017. [2] Provimento n.º 68, de 3 de maio de 2018.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500986-23.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RONNISTER BASTOS BARBOSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARVELINA NERIS DE ASSUNÇÃO OAB - MT6464/O-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

0500986-23.2014.8.11.0001. EXEQUENTE: RONNISTER BASTOS 

BARBOSA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Trata-se de pedido de sequestro de valor não adimplido pela Fazenda 

Pública. O cálculo foi atualizado conforme determina o provimento n.º 

11/2017/CM. O art. 13, II, § 1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a 

requisição judicial, o juiz, imediatamente, determinará o sequestro do 

numerário suficiente ao cumprimento da decisão, dispensada a audiência 

da Fazenda Pública.” O art. 6° do Provimento n.º 11/2017-CM dispõe: “O 

Juízo promoverá o sequestro do valor liquido atualizado, via BacenJud 

(...)”[1]. Desse modo, determina-se o sequestro do valor devido, via 

BacenJud, nos seguintes termos: Exequente: RONNISTER BASTOS 

BARBOSA (CPF N.º 256.736.611-34). Executado: ESTADO DE MATO 

GROSSO (CNPJ N° 03.507.415/0003-06). Valor líquido: R$ 29.434,65 - 

cálculo no Id. 11989695. Valor para quitação de guia previdenciária: 

R$3.637,99 Valor para quitação de guia de IR: (não aplicável) Valor total 

bloqueado: R$33.072,64 (trinta e três mil setenta e dois reais e sessenta e 

quatro centavos). Junte-se o recibo de detalhamento de ordem judicial de 

bloqueio e transferência do valor constrito para a conta judicial. Intime-se o 

executado para, querendo, apresentar impugnação, no prazo de 15 

(quinze) dias, bem como para ciência de que o silêncio importará no 

levantamento do valor depositado na conta judicial (Art. 1º - Provimento 68 

da Corregedoria Nacional de Justiça) [2]. Decorrido o prazo supra e não 

havendo manifestação do executado, cumpra-se o Art. 1º, § 1º do 

Provimento 68/2018, da Corregedoria Nacional de Justiça do CNJ. 

Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] 

Provimento n.º 11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no 

Dje n.º 10086 de 22/08/2017. [2] Provimento n.º 68, de 3 de maio de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0504260-92.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE POLARI FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI OAB - MT22761/B (ADVOGADO)

BRUNO CARVALHO DE SOUZA OAB - MT19198/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. Compulsando os autos verifica-se que os 

presentes embargos de declaração não preencheram os seus 

pressupostos de admissibilidade. Como cediço, não é cabível Embargos de 

Declaração contra decisão interlocutória no âmbito dos Juizados 

Especiais, como se observa no art. 1.066, caput, do Código de Processo 

Civil, que altera a redação do art. 83, da Lei nº 9.099/95, passando a 

vigorar com a seguinte redação: "Art. 83. Cabem embargos de declaração 

quando, em sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição ou 

omissão." Diante disso, não se CONHECE dos embargos. Intimem-se. 

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.
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Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500323-40.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIONOR CARNEIRO DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO REUS BIASI OAB - MT3478/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 Processo: 

0500323-40.2015.8.11.0001. EXEQUENTE: CLAUDIONOR CARNEIRO DA 

COSTA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Expeça-se 

o necessário para o processamento do pagamento por precatório. Após, 

arquive-se com as baixas necessárias. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0500303-20.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO PORTELA NETTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ardonil Manoel Gonzalez Junior OAB - MT0013945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

0500303-20.2013.8.11.0001. REQUERENTE: RENATO PORTELA NETTO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Certifique-se o 

transito em julgado. Expeça-se o necessário para o processamento do 

pagamento por precatório. Após, arquive-se com as baixas necessárias. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500375-07.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO LOPES DOS REIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

0500375-07.2013.8.11.0001. EXEQUENTE: CARLOS ALBERTO LOPES 

DOS REIS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Expeça-se o necessário para o processamento do pagamento por 

precatório. Após, arquive-se com as baixas necessárias. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001815-05.2018.8.11.0001

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: 

1001815-05.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: ANDRE LUIS AUGUSTO 

MARTINS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se 

a parte autora para emendar a inicial, juntando aos autos planilha de 

cálculo atualizado, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002377-48.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZETE CORDEIRO DANTAS RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Doriane Jurema Psendziuk OAB - MT5262 (ADVOGADO)

JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA OAB - MT20406/O 

(ADVOGADO)

ANTONIO DE SOUZA MORENO OAB - MT17326/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (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: 

1002377-48.2017.8.11.0001 REQUERENTE: MARIZETE CORDEIRO 

DANTAS RIBEIRO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO 

GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. Em consulta pública 

realizada, nesta data, às 13:45 horas, no portal da Seges-MT 

(https://seaponline.gestao.mt.gov.br/Rendimentos/inicio.faces), verifica-se 

que o recorrente não se enquadra nos requisitos de hipossuficiência, 

podendo assim, arcar com as custas processuais. Diante disso, 

INDEFERE-SE o pedido de assistência judiciária gratuita, formulado pela 

parte autora. Intime-se a parte recorrente para recolher o preparo do 

Recurso Inominado retro ou comprovar incapacidade financeira, no prazo 

de 10 (dez) dias. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002208-61.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIMARA JOANA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUZIA EUTIMIA DO NASCIMENTO OAB - MT0017992A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1002208-61.2017.8.11.0001 REQUERENTE: ELIMARA JOANA DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Recebe-se o recurso inominado no efeito devolutivo, haja vista sua 

tempestividade. Intime-se a parte recorrida para, querendo, apresentar 

contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. Ante a alegação do autor de não 

ter condições de arcar com as custas processuais, sem o prejuízo do seu 

sustento e de sua família, Defere-se os benefícios da Justiça Gratuita, nos 

termos do art. 98, do CPC. Após, encaminhe-se à Turma Recursal Única. 

Às providências. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002955-11.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR MOTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT0009405A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Número do Processo: 
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1002955-11.2017.8.11.0001 REQUERENTE: MOACIR MOTA REQUERIDO: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de ação judicial 

proposta por MOACIR MOTA em desfavor do ESTADO DE MATO 

GROSSO, objetivando: “PROGRESSÃO DA CLASSE “B” PARA A CLASSE 

“C”, computando o lapso temporal do afastamento por ordem judicial, 

remunerado, devendo ser considerado como efetivo exercício, posto que 

com a negativa da progressão o reclamante não terá aumento salarial e 

sendo assim terá prejuízo financeiro, e bem como o pagamento do 

retroativo”. Tratando-se de enquadramento funcional com cobrança de 

passivos a pretensão demanda liquidação de sentença, notadamente no 

caso em que pretende o autor o recebimento das parcelas supostamente 

vencidas, intercorrentes e vincendas no curso da demanda. Nesse caso, 

consonante diversas decisões do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e 

Turma Recursal Única o processo deve tramitar na vara fazendária, posto 

que não se sabe ao certo sequer o proveito econômico da demanda, de 

modo a fixar, taxativamente, que ao final o valor se inserirá no patamar 

inferior a 60 salários mínimos, que é o limite de competência deste juízo 

quanto ao valor da causa. Há vedação a prolação de sentença ilíquida nos 

juizados especiais, de maneira que a ação não se mostra apropriada à 

tramitação neste juízo. Nesse sentido: CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA — PRETENSÃO DE APROVEITAMENTO DO TEMPO DE 

SERVIÇO EXERCIDO NA TELEMAT S.A. PARA FINS DE PROGRESSÃO DE 

CARREIRA — RELAÇÃO ENTRE SERVIDOR E O ESTADO — VALOR DA 

CAUSA INFERIOR A SESSENTA (60) SALÁRIOS MÍNIMOS — 

IRRELEVÂNCIA — COMPLEXIDADE DA CAUSA — CONSTATAÇÃO — 

INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA — JUÍZO 

DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA — COMPETÊNCIA. Nas 

causas em que se discute relação entre servidor e o Estado, o Juizado 

Especial da Fazenda Pública é incompetente para processar e julgar a 

demanda, independentemente do valor atribuído à causa, pois, a 

competência, em todos os casos, é do Juízo da Vara Especializada da 

Fazenda Pública. Conflito julgado procedente. (Conflito de Competência nº 

1004234-35.2017.8.11.0000, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO; TJMT, Julg. 24/11/2017 – Rel . Des. Luiz 

Carlos da Costa). G.n. AÇÃO DE RECLAMAÇÃO - SENTENÇA ILÍQUIDA - 

VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ARTIGO 38, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LJE - 

SENTENÇA ANULADA. "Não se admite, em sede dos Juizados especiais, a 

prolação de sentença ilíquida."(RI 4289/2011, DR. JOÃO BOSCO SOARES 

DA SILVA, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 03/07/2012, Publicado 

no DJE 16/08/2012). Ante o exposto, RECONHECE-SE de ofício, a 

incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e 

julgar a presente demanda e, de consequência, determina-se a remessa 

para distribuição a uma das Varas da Fazenda Pública da Capital. 

Intime-se. Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500726-77.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO RODRIGUES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

Nilton Cecilio de Mesquita OAB - MT0008067A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

0500726-77.2013.8.11.0001. EXEQUENTE: CARLOS ALBERTO 

RODRIGUES DA SILVA EXECUTADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A 

SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Trata-se de pedido de sequestro de valor não adimplido pela Fazenda 

Pública. O cálculo foi atualizado conforme determina o provimento n.º 

11/2017/CM. O art. 13, II, § 1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a 

requisição judicial, o juiz, imediatamente, determinará o sequestro do 

numerário suficiente ao cumprimento da decisão, dispensada a audiência 

da Fazenda Pública.” O art. 6° do Provimento n.º 11/2017-CM dispõe: “O 

Juízo promoverá o sequestro do valor liquido atualizado, via BacenJud 

(...)”[1]. Desse modo, determina-se o sequestro do valor devido, via 

BacenJud, nos seguintes termos: Exequente: CARLOS ALBERTO 

RODRIGUES DA SILVA (CPF N° 292.803.031-04). Executado: INSTITUTO 

DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (CNPJ N° 05.794.356/0001-68). Valor líquido: R$17.021,28 - 

cálculo no Id. 12934322. Valor para quitação de guia previdenciária: (não 

aplicável) Valor para quitação de guia de IR: (não aplicável) Valor total 

bloqueado: R$17.021,28 (dezessete mil vinte e um reais e vinte oito 

centavos). Junte-se o recibo de detalhamento de ordem judicial de 

bloqueio e transferência do valor constrito para a conta judicial. Intime-se o 

executado para, querendo, apresentar impugnação, no prazo de 15 

(quinze) dias, bem como para ciência de que o silêncio importará no 

levantamento do valor depositado na conta judicial (Art. 1º - Provimento 68 

da Corregedoria Nacional de Justiça) [2]. Decorrido o prazo supra e não 

havendo manifestação do executado, cumpra-se o Art. 1º, § 1º do 

Provimento 68/2018, da Corregedoria Nacional de Justiça do CNJ. 

Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] 

Provimento n.º 11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no 

Dje n.º 10086 de 22/08/2017. [2] Provimento n.º 68, de 3 de maio de 2018.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500664-03.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMARY RODRIGUES DE JESUS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

0500664-03.2014.8.11.0001. EXEQUENTE: ROSEMARY RODRIGUES DE 

JESUS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

pedido de sequestro de valor não adimplido pela Fazenda Pública. O 

cálculo foi atualizado conforme determina o provimento n.º 11/2017/CM. O 

art. 13, II, § 1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a requisição judicial, 

o juiz, imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública.” O 

art. 6° do Provimento n.º 11/2017-CM dispõe: “O Juízo promoverá o 

sequestro do valor liquido atualizado, via BacenJud (...)”[1]. Desse modo, 

determina-se o sequestro do valor devido, via BacenJud, nos seguintes 

termos: Exequente: ROSEMARY RODRIGUES DE JESUS (CPF N° 

329.120.801-34). Executado: ESTADO DE MATO GROSSO (CNPJ N° 

03.507.415/0003-06). Valor líquido: R$5.585,15 - cálculo no Id. 12934165. 

Valor para quitação de guia previdenciária: (não aplicável) Valor para 

quitação de guia de IR: (não aplicável) Valor total bloqueado: R$5.585,15 

(cinco mil quinhentos e oitenta e cinco reais e quinze centavos). Junte-se 

o recibo de detalhamento de ordem judicial de bloqueio e transferência do 

valor constrito para a conta judicial. Intime-se o executado para, querendo, 

apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como para 

ciência de que o silêncio importará no levantamento do valor depositado na 

conta judicial (Art. 1º - Provimento 68 da Corregedoria Nacional de Justiça) 

[2]. Decorrido o prazo supra e não havendo manifestação do executado, 

cumpra-se o Art. 1º, § 1º do Provimento 68/2018, da Corregedoria 

Nacional de Justiça do CNJ. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] Provimento n.º 11/2017-CM de 10 

de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. [2] 

Provimento n.º 68, de 3 de maio de 2018.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500240-58.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

A M EDA NEZU - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

João Henrique de Paula Alves Ferreira OAB - MT0011354A (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 
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FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

0500240-58.2014.8.11.0001. EXEQUENTE: A M EDA NEZU - ME 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de pedido 

de sequestro de valor não adimplido pela Fazenda Pública. O cálculo foi 

atualizado conforme determina o provimento n.º 11/2017/CM. O art. 13, II, § 

1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a requisição judicial, o juiz, 

imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública.” O 

art. 6° do Provimento n.º 11/2017-CM dispõe: “O Juízo promoverá o 

sequestro do valor liquido atualizado, via BacenJud (...)”[1]. Desse modo, 

determina-se o sequestro do valor devido, via BacenJud, nos seguintes 

termos: Exequente: A M EDA NEZU - ME ((CNPJ N° 70.496.518/0001-43). 

Executado: ESTADO DE MATO GROSSO (CNPJ N° 03.507.415/0003-06). 

Valor líquido: R$1.193,70 - cálculo no Id. 12931223. Valor para quitação de 

guia previdenciária: (não aplicável) Valor para quitação de guia de IR: (não 

aplicável) Valor total bloqueado: R$1.193,70 (hum mil cento e noventa e 

três reais e setenta centavos). Junte-se o recibo de detalhamento de 

ordem judicial de bloqueio e transferência do valor constrito para a conta 

judicial. Intime-se o executado para, querendo, apresentar impugnação, no 

prazo de 15 (quinze) dias, bem como para ciência de que o silêncio 

importará no levantamento do valor depositado na conta judicial (Art. 1º - 

Provimento 68 da Corregedoria Nacional de Justiça) [2]. Decorrido o prazo 

supra e não havendo manifestação do executado, cumpra-se o Art. 1º, § 

1º do Provimento 68/2018, da Corregedoria Nacional de Justiça do CNJ. 

Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] 

Provimento n.º 11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no 

Dje n.º 10086 de 22/08/2017. [2] Provimento n.º 68, de 3 de maio de 2018.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500754-79.2012.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA MEDEIROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT0012027A-N 

(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 DECISÃO Processo: 

0500754-79.2012.8.11.0001. EXEQUENTE: JOAO BATISTA MEDEIROS 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de pedido 

de sequestro de valor não adimplido pela Fazenda Pública. O cálculo foi 

atualizado conforme determina o provimento n.º 11/2017/CM. O art. 13, II, § 

1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a requisição judicial, o juiz, 

imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública.” O 

art. 6° do Provimento n.º 11/2017-CM dispõe: “O Juízo promoverá o 

sequestro do valor liquido atualizado, via BacenJud (...)”[1]. Desse modo, 

determina-se o sequestro do valor devido, via BacenJud, nos seguintes 

termos: Exequente: JOAO BATISTA MEDEIROS (CPF N° 031.129.501-00). 

Executado: ESTADO DE MATO GROSSO (CNPJ N° 03.507.415/0003-06). 

Valor líquido: R$1.349,70 - cálculo no Id. 12930444. (Sendo o valor de 

R$1.053,71 referente a parte autora e o valor de R$295,99 referente aos 

honorários contratuais do seu patrono). Valor para quitação de guia 

previdenciária: R$130,23 Valor para quitação de guia de IR: (não aplicável) 

Valor total bloqueado: R$1.479,93 (hum mil quatrocentos e setenta e nove 

reais e noventa e três centavos). Junte-se o recibo de detalhamento de 

ordem judicial de bloqueio e transferência do valor constrito para a conta 

judicial. Intime-se o executado para, querendo, apresentar impugnação, no 

prazo de 15 (quinze) dias, bem como para ciência de que o silêncio 

importará no levantamento do valor depositado na conta judicial (Art. 1º - 

Provimento 68 da Corregedoria Nacional de Justiça) [2]. Decorrido o prazo 

supra e não havendo manifestação do executado, cumpra-se o Art. 1º, § 

1º do Provimento 68/2018, da Corregedoria Nacional de Justiça do CNJ. 

Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] 

Provimento n.º 11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no 

Dje n.º 10086 de 22/08/2017. [2] Provimento n.º 68, de 3 de maio de 2018.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500610-71.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA BARBARA PEREIRA LEITE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411/O (ADVOGADO)

PAOLA FREITAS PENNA OAB - MT15584 (ADVOGADO)

LUCIANE INFANTINO FRANÇA OAB - MT14668 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

0500610-71.2013.8.11.0001. EXEQUENTE: ALESSANDRA BARBARA 

PEREIRA LEITE EXECUTADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

pedido de sequestro de valor não adimplido pela Fazenda Pública. O 

cálculo foi atualizado conforme determina o provimento n.º 11/2017/CM. O 

art. 13, II, § 1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a requisição judicial, 

o juiz, imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública.” O 

art. 6° do Provimento n.º 11/2017-CM dispõe: “O Juízo promoverá o 

sequestro do valor liquido atualizado, via BacenJud (...)”[1]. Desse modo, 

determina-se o sequestro do valor devido, via BacenJud, nos seguintes 

termos: Exequente: ALESSANDRA BARBARA PEREIRA LEITE (CPF N° 

788.722.781-04). Executado: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO (CNPJ N° 

05.794.356/0001-68). Valor líquido: R$494,99 - cálculo no Id. 12933445. 

(Sendo o valor de R$445,49 referente a parte autora e o valor de R$49,50 

referente aos honorários contratuais do seu patrono). Valor para quitação 

de guia previdenciária: (não aplicável) Valor para quitação de guia de IR: 

(não aplicável) Valor total bloqueado: R$494,99 (quatrocentos e noventa e 

quatro reais e noventa e nove centavos). Junte-se o recibo de 

detalhamento de ordem judicial de bloqueio e transferência do valor 

constrito para a conta judicial. Intime-se o executado para, querendo, 

apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como para 

ciência de que o silêncio importará no levantamento do valor depositado na 

conta judicial (Art. 1º - Provimento 68 da Corregedoria Nacional de Justiça) 

[2]. Decorrido o prazo supra e não havendo manifestação do executado, 

cumpra-se o Art. 1º, § 1º do Provimento 68/2018, da Corregedoria 

Nacional de Justiça do CNJ. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] Provimento n.º 11/2017-CM de 10 

de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. [2] 

Provimento n.º 68, de 3 de maio de 2018.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500371-67.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROBERTO DA SILVA RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT0012027A-N 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

0500371-67.2013.8.11.0001. EXEQUENTE: ANTONIO ROBERTO DA SILVA 

RODRIGUES EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Trata-se de pedido de sequestro de valor não adimplido pela Fazenda 

Pública. O cálculo foi atualizado conforme determina o provimento n.º 

11/2017/CM. O art. 13, II, § 1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a 

requisição judicial, o juiz, imediatamente, determinará o sequestro do 

numerário suficiente ao cumprimento da decisão, dispensada a audiência 

da Fazenda Pública.” O art. 6° do Provimento n.º 11/2017-CM dispõe: “O 

Juízo promoverá o sequestro do valor liquido atualizado, via BacenJud 

(...)”[1]. Desse modo, determina-se o sequestro do valor devido, via 
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BacenJud, nos seguintes termos: Exequente: ANTONIO ROBERTO DA 

SILVA RODRIGUES (CPF N° 468.549.321-49). Executado: ESTADO DE 

MATO GROSSO (CNPJ N° 03.507.415/0003-06). Valor líquido: R$22.218,56 

- cálculo no Id. 12932524. (Sendo o valor de R$17.737,03 referente a 

parte autora e o valor de R$4.481,53 referente aos honorários contratuais 

do seu patrono). Valor para quitação de guia previdenciária: R$2.192,22 

Valor para quitação de guia de IR: R$500,78 Valor total bloqueado: R$ 

24.911,56 (vinte e quatro mil novecentos e onze reais e cinquenta e seis 

centavos). Junte-se o recibo de detalhamento de ordem judicial de 

bloqueio e transferência do valor constrito para a conta judicial. Intime-se o 

executado para, querendo, apresentar impugnação, no prazo de 15 

(quinze) dias, bem como para ciência de que o silêncio importará no 

levantamento do valor depositado na conta judicial (Art. 1º - Provimento 68 

da Corregedoria Nacional de Justiça) [2]. Decorrido o prazo supra e não 

havendo manifestação do executado, cumpra-se o Art. 1º, § 1º do 

Provimento 68/2018, da Corregedoria Nacional de Justiça do CNJ. 

Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] 

Provimento n.º 11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no 

Dje n.º 10086 de 22/08/2017. [2] Provimento n.º 68, de 3 de maio de 2018.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500957-41.2012.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO CESAR DE FIGUEIREDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

0500957-41.2012.8.11.0001. EXEQUENTE: CELSO CESAR DE FIGUEIREDO 

EXECUTADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES 

DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de pedido de 

sequestro de valor não adimplido pela Fazenda Pública. O cálculo foi 

atualizado conforme determina o provimento n.º 11/2017/CM. O art. 13, II, § 

1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a requisição judicial, o juiz, 

imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública.” O 

art. 6° do Provimento n.º 11/2017-CM dispõe: “O Juízo promoverá o 

sequestro do valor liquido atualizado, via BacenJud (...)”[1]. Desse modo, 

determina-se o sequestro do valor devido, via BacenJud, nos seguintes 

termos: Exequente: CELSO CESAR DE FIGUEIREDO (CPF N° 

304.430.671-04). Executado: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO (CNPJ N° 

05.794.356/0001-68). Valor líquido: R$16.102,24 - cálculo no Id. 12934661. 

(o valor de R$13.686,90 referente ao crédito da parte autora e o valor de 

R$2.415,34 referente aos honorários contratuais do seu patrono). Valor 

para quitação de guia previdenciária: (não aplicável) Valor para quitação 

de guia de IR: (não aplicável) Valor total bloqueado: R$16.102,24 

(dezesseis mil cento e dois reais e vinte e quatro reais). Junte-se o recibo 

de detalhamento de ordem judicial de bloqueio e transferência do valor 

constrito para a conta judicial. Intime-se o executado para, querendo, 

apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como para 

ciência de que o silêncio importará no levantamento do valor depositado na 

conta judicial (Art. 1º - Provimento 68 da Corregedoria Nacional de Justiça) 

[2]. Decorrido o prazo supra e não havendo manifestação do executado, 

cumpra-se o Art. 1º, § 1º do Provimento 68/2018, da Corregedoria 

Nacional de Justiça do CNJ. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] Provimento n.º 11/2017-CM de 10 

de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. [2] 

Provimento n.º 68, de 3 de maio de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500005-62.2012.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AGRINALDO DOS REIS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ademar coelho da silva OAB - MT0014948A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

0500005-62.2012.8.11.0001. REQUERENTE: AGRINALDO DOS REIS SILVA 

REQUERIDO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de pedido de sequestro 

de valor não adimplido pela Fazenda Pública. O cálculo foi atualizado 

conforme determina o provimento n.º 11/2017/CM. O art. 13, II, § 1° da Lei 

12.153/90 dispõe: “Desatendida a requisição judicial, o juiz, imediatamente, 

determinará o sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública.” O art. 6° do 

Provimento n.º 11/2017-CM dispõe: “O Juízo promoverá o sequestro do 

valor liquido atualizado, via BacenJud (...)”[1]. Desse modo, determina-se o 

sequestro do valor devido, via BacenJud, nos seguintes termos: 

Exequente: AGRINALDO DOS REIS SILVA (CPF N° 711.283.951-34). 

Executado: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO 

ESTADO DE MATO GROSSO (CNPJ N° 05.794.356/0001-68). Valor líquido: 

R$4.834,54 - cálculo no Id. 12930684. Valor para quitação de guia 

previdenciária: (não aplicável) Valor para quitação de guia de IR: (não 

aplicável) Valor total bloqueado: R$4.834,54 (quatro mil oitocentos e trinta 

e quatro reais e cinquenta e quatro centavos). Junte-se o recibo de 

detalhamento de ordem judicial de bloqueio e transferência do valor 

constrito para a conta judicial. Intime-se o executado para, querendo, 

apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como para 

ciência de que o silêncio importará no levantamento do valor depositado na 

conta judicial (Art. 1º - Provimento 68 da Corregedoria Nacional de Justiça) 

[2]. Decorrido o prazo supra e não havendo manifestação do executado, 

cumpra-se o Art. 1º, § 1º do Provimento 68/2018, da Corregedoria 

Nacional de Justiça do CNJ. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] Provimento n.º 11/2017-CM de 10 

de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. [2] 

Provimento n.º 68, de 3 de maio de 2018.

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0500048-28.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HELEN CRISTINA DE MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE OAB - MT7892/O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

0500048-28.2014.8.11.0001. REQUERENTE: HELEN CRISTINA DE 

MAGALHAES REQUERIDO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. 

Trata-se de pedido de sequestro de valor não adimplido pela Fazenda 

Pública. O cálculo foi atualizado conforme determina o provimento n.º 

11/2017/CM. O art. 13, II, § 1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a 

requisição judicial, o juiz, imediatamente, determinará o sequestro do 

numerário suficiente ao cumprimento da decisão, dispensada a audiência 

da Fazenda Pública.” O art. 6° do Provimento n.º 11/2017-CM dispõe: “O 

Juízo promoverá o sequestro do valor liquido atualizado, via BacenJud 

(...)”[1]. Desse modo, determina-se o sequestro do valor devido, via 

BacenJud, nos seguintes termos: Exequente: HELEN CRISTINA DE 

MAGALHAES (CPF N° 667.449.111-04). Executado: MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

(CNPJ N° 03.533.064/0001-46). Valor líquido: R$2.867,21 - cálculo no Id. 

12930780. Valor para quitação de guia previdenciária: (não aplicável) 

Valor para quitação de guia de IR: (não aplicável) Valor total bloqueado: 

R$2.867,21 (dois mil oitocentos e sessenta e sete reais e vinte e um 

centavos). Junte-se o recibo de detalhamento de ordem judicial de 

bloqueio e transferência do valor constrito para a conta judicial. Intime-se o 
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executado para, querendo, apresentar impugnação, no prazo de 15 

(quinze) dias, bem como para ciência de que o silêncio importará no 

levantamento do valor depositado na conta judicial (Art. 1º - Provimento 68 

da Corregedoria Nacional de Justiça) [2]. Decorrido o prazo supra e não 

havendo manifestação do executado, cumpra-se o Art. 1º, § 1º do 

Provimento 68/2018, da Corregedoria Nacional de Justiça do CNJ. 

Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] 

Provimento n.º 11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no 

Dje n.º 10086 de 22/08/2017. [2] Provimento n.º 68, de 3 de maio de 2018.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003028-80.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DA SILVA BARBOSA (REQUERENTE)

CRISTIANE APARECIDA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL DA SILVA BARBOSA OAB - MT0011510A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (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 SENTENÇA Numero do Processo: 

1003028-80.2017.8.11.0001 REQUERENTE: CRISTIANE APARECIDA 

RODRIGUES, RAFAEL DA SILVA BARBOSA REQUERIDO: 

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN, ESTADO DE MATO GROSSO 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei 

nº 9.099/95). Cuida-se de ‘ação de anulação de auto de infração c/c com 

danos morais e pedido liminar’ em desfavor do DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT 

e do ESTADO DE MATO GROSSO, requer seja “ao final julgado 

inteiramente procedente os pedidos anulando a infração (AI nº 

SIN0094922), confirmando a tutela anteriormente concedida; que sejam 

condenados os requeridos a pagarem a título de DANOS MORAIS o valor 

de 39 salários mínimos;,...”. A requerente alega que, no dia 18/06/2017, às 

17h34min, na rodovia MT 251 em frente ao 3º PEL no KM 16 em 

Cuiabá-MT, o condutor RAFAEL DA SILVA BARBOSA foi abordado pela 

fiscalização da Policia Militar e autuado no Art. 230, inciso V da lei 

9.503/97 (CTB) por supostamente estar com licenciamento vencido (Auto 

de Infração: SIN0094922) em anexo. Aduz que o documento apreendido 

do veículo foi retirado aos 29/05/2017, após o pagamento do licenciamento 

2017, seguro obrigatório 2017 e a taxa para entrega em residência 

através do DETRAN ONLINE, conforme boleto pago (10574327). O pedido 

de tutela provisória de urgência foi indeferido. Citados, os requeridos 

apresentaram defesa, mas não compareceram à audiência de conciliação. 

Inobstante o não comparecimento do requerido 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. Passa-se ao julgamento. 

Rejeita-se a ilegitimidade passiva do DETRAN e do ESTADO, uma vez que 

aquele detém a responsabilidade pela higidez dos registros dos veículos 

em circulação, e o Estado por ser responsável pela alegada abordagem e 

multa do dia 18/05/2017. Afasta-se a preliminar de inépcia da inicial, pois 

se verifica que a inicial preenche todos os requisitos legais. Assim como, 

resta evidente o interesse de agir dos requerentes que pretende a 

inexigibilidade dos débitos de multas que alega não ter cometido. Os 

autores pretendem seja anulado o auto de infração AI nº SIN0094922, bem 

como serem indenizados por danos morais, ao argumento de que 

sofreram constrangimentos por terem ficado parados em torno de 03 a 04 

horas para averiguação, bem como, pela pressão dos policiais que diziam 

que o carro seria guinchado em decorrência de erro do agente da 

administração pública que, ao licenciar o automóvel, o fez para o exercício 

de 2016, quando o correto seria para o de 2017. A responsabilidade civil 

deve ser demonstrada pela ocorrência dos seguintes requisitos: ação ou 

omissão administrativa, dano e nexo causal entre o dano e a ação. In 

casu, é flagrante a responsabilidade do DETRAN ao expedir, por seus 

prepostos, erroneamente o Certificado de Registro e Licenciamento do 

veículo dos autores, uma vez que estes utilizaram do sistema 

disponibilizado pelo Requerido DETRAN/MT para expedição e 

encaminhamento do documento pelos correios, mediante pagamento (id. 

10574327). Tal erro acabou ocasionando a infração AI nº SIN0094922, e 

deixou os autores aguardando averiguação por ceerca de 03 (três) horas, 

retenção do documento, e o veículo não foi apreendido por 

indisponibilidade de guincho causando-lhes constrangimento, embora 

coubesse ao proprietário do veiculo verificar a correção do documento no 

momento do seu recebimento. Destaca-se que não se visualiza qualquer 

abuso ou excesso na conduta dos policiais, pois estavam exercendo 

regularmente suas funções diante do fato de um veículo transitar sem o 

correto licenciamento. Portanto, o fato relativo à atuação dos policiais e o 

ocorrido na emissão do documento pelo DETRAN é distinto. A 

jurisprudência: "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ERRO NA 

EXPEDIÇÃO DO CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE 

VEÍCULO. PREENCHIMENTO INCORRETO DO ANO DE EXERCÍCIO. 

EQUÍVOCO QUE ENSEJOU A APLICAÇÃO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE 

TRÂNSITO, BEM COMO O RISCO DE APREENSÃO DO VEÍCULO. DANOS 

MATERIAIS E MORAIS COMPROVADOS. CORRETA FIXAÇÃO 

RELATIVAMENTE A ESTES ÚLTIMOS. OBSERVADA A FINALIDADE 

COMPENSATÓRIA E PUNITIVA DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE 

MAJORAÇÃO SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO 

DESPROVIDO. ÓBICE QUANTO AO ARBITRAMENTO EM SALÁRIOS 

MÍNIMOS DIANTE DE EXPRESSA DISPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL (ART. 7O, 

IV, CF). ALTERAÇÃO, DE OFICIO, PARA FIXAR EM VALOR FIXO A 

INDENIZAÇÃO" (Apelação Cível n. , de Lages, relator Des. Vanderlei 

Romer, j. em 11-3-2004). Nesse esteio, restou demonstrado o direito dos 

requerentes à anulação da infração AI nº SIN0094922 e da multa que, 

como acima explanado, o que ocorreu por erro do sistema do Requerido 

Detran/MT. Portanto, não se verifica ilegalidade na conduta dos agentes 

policiais. No tocante ao valor da indenização, deve o Juízo avaliar as 

circunstâncias descritas nos elementos da responsabilidade civil para 

arbitrar o valor devido. No presente caso, o valor deve considerar o erro 

do DETRAN na emissão do documento com ano equivocado, não havendo 

nenhum conduta ilícita por parte da atuação dos policiais diante da 

circunstância apresentada no momento da checagem do documento. Deve 

ser considerado, ainda, a falha do proprietário do veículo em não checar 

os dados do documento do veículo tão logo o tenha recebido. Diante do 

exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na 

inicial para DECLARAR a nulidade da multa pela infração de trânsito AI nº 

SIN0094922 e CONDENAR tão somente o DETRAN pela indenização por 

danos morais no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) para RAFAEL DA 

SILVA BARBOSA e R$ 1.000,00 (um mil reais) para CRISTIANE 

APARECIDA RODRIGUES, acrescidos de correção monetária, pelo IPCA-E, 

do arbitramento, e juros moratórios calculados com base no índice oficial 

de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos 

termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09, a 

partir da citação. De consequencia, JULGA-SE EXTINTO o processo, com 

resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil de 2015. 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. Publicada no PJe. 

Cuiabá-MT, 30 de julho de 2018. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e 

Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003075-88.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEIVA LAURINI DUMMEL OAB - MT10148-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

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: 

1003075-88.2016.8.11.0001 REQUERENTE: PATRICIA SILVA FERREIRA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103071/8/2018 Página 458 de 688



Vistos, etc. Conforme art. 38, da Lei n. 9.099/95, c/c art. 27, da Lei n. 

12.153/2009, deixo de exarar o relatório. Passa-se ao julgamento. 

Inicialmente, apreciam-se os pedidos deduzidos pelo requerido na 

audiência de conciliação de decretação da revelia em face do não 

comparecimento do requerido na audiência conciliação, postulando ainda a 

aplicação da multa por ato atentatório a dignidade da justiça. Inobstante o 

não comparecimento do requerido Estado de Mato Grosso em audiência, 

diante da indisponibilidade do interesse público posto em Juízo (artigo 345, 

II, CPC/2015), deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. Observa-se, pois, 

que a realidade fática impede a imposição da multa do artigo 334, 

parágrafo 8º, do CPC/2015 àquele que deixa de comparecer em audiência 

de conciliação, uma vez que não pode autocompor. Razão pela qual, 

indeferem-se os aludidos pedidos realizados em audiência. Na ausência 

de questões preliminares, passo ao exame do mérito. Trata-se a presente 

de Ação de Indenização por Danos Morais proposta por PATRICIA SILVA 

FERREIRA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, postulando a 

procedência do pedido a fim que se “condene o Réu ao pagamento de 

indenização à procedência dos pedidos título de dano moral no valor de 

(vinte mil reais) bem como custas R$ 20.000,00 processuais e honorários 

advocatícios, que deverão ser fixados em 20% do total da condenação;”. 

Cuida-se de hipótese em que o suposto dano causado à parte autora em 

virtude de conduta arbitrária levada a efeito por policiais durante 

cumprimento de mandado judicial de busca e apreensão a qual indicava 

pessoa que lá não residia, o que revelaria a existência do abuso de 

autoridade. Por fim, sustenta que houve emprego de força pelos policiais, 

que inclusive apontavam as armas para filha menor, que a esta altura 

chorava muito. A responsabilidade do Estado ou responsabilidade da 

Administração Pública assenta-se na disposição do art. 37, §6º, da 

Constituição Federal. Os requisitos da responsabilidade civil são: fato, 

dano, nexo de causalidade. Logo, objetiva a responsabilidade deverá 

responder independentemente de culpa pelos danos causados a 

terceiros, sendo, no entanto, indispensável à demonstração do nexo de 

causalidade. O nexo causal é o liame existente entre a conduta (ação) de 

um indivíduo e o dano (resultado) suportado por outrem. O fato noticiado 

na inicial assenta-se na circunstância de 03 policiais ingressarem em sua 

residência, por meio de arrombamento da porta dos fundos, encapuzados 

e portando arma de fogo, no dia 26 de outubro de 2015, e informaram que 

se tratava de cumprimento de diligência amparado em mandado de busca 

e apreensão e iriam revistar a casa. Os policiais procuravam também por 

Elton John Conceição da Silva e Wilson Botelho da Silva. A autora dizia 

que não conhecia tais pessoas, mas os policias de maneira grosseira lhe 

mandavam "calar a boca", que se sentiu humilhada e nada nem ninguém 

relativo ao mandado foi encontrado em sua residência. Sua filha de 09 

anos ficou muito nervosa e chorava muito. Aduz, inclusive, que perguntou 

aos policiais quem consertaria a porta arrombada, e a resposta foi de que 

seria o seu namorado. Consigna-se, a propósito, que os policiais, na 

condição de agentes estatais e no exercício de suas funções, têm 

obrigação de zelar pela segurança pública com a finalidade exclusiva de 

manter a tranquilidade social, assim como assegurar o bem-estar da 

coletividade, adotando, quando necessário, medidas coercitivas para 

assegurar a ordem pública. Agindo dentro desses limites, atuam no estrito 

cumprimento de seus deveres legais, de modo que haverá 

responsabilidade civil do Estado quando ficar demonstrado abuso de 

poder ou arbitrariedade no exercício da função. Ao analisar as provas 

carreadas aos autos, não se vislumbra qualquer conduta ilícita por parte 

dos agentes policiais. O mandado de busca e apreensão foi regularmente 

expedido por autoridade competente e cumprido em razão de investigação 

policial prévia para o local de residência da autora (Rua Ministro João 

Alberto, 341 no bairro Aráes, em Cuiabá). Não se verifica qualquer ilícito 

no cumprimento do mandado e na conduta dos agentes policiais, data 

vênia, pois cumpriram ordem judicial no endereço descrito no mandado. 

Nesse sentido o precedente da Turma Recursal: RECURSO INOMINADO. 

PRIMEIRA TURMA DA FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CUMPRIMENTO DE MANDADO 

JUDICIAL DE BUSCA E APREENSÃO. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER 

LEGAL. SENTENÇA REFORMADA 1. Trata-se de ação através da qual o 

autor postula indenização por danos morais em face de cumprimento de 

mandado de busca e apreensão na residência do mesmo, o que teria lhe 

acarretado constrangimento, julgada procedente na origem. 2. Da 

responsabilidade civil do Estado – A responsabilidade civil do Estado do 

Rio Grande do Sul é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da 

Constituição Federal, respondendo pelos danos que seus agentes derem 

causa, cabendo à parte contrária a prova dos fatos, o nexo de 

causalidade e o dano. Entretanto, a responsabilização do ente público 

poderá ser afastada caso evidenciada alguma das excludentes do dever 

de indenizar, tendo em vista a adoção pelo nosso sistema jurídico da 

Teoria do Risco Administrativo. 3. No caso concreto agentes policiais 

cumpriram mandado judicial de busca e apreensão na residência do autor, 

sob a suspeita de tráfico de drogas e armas. O fato de nada ter sido 

encontrado e/ou nada apreendido, aliado ao retrospecto da frustração da 

medida, não gera dano moral indenizável, posto que ausente a conduta 

ilícita dos agentes, muito menos o indispensável nexo causal que é o liame 

impescindível entre o ilícito e o resultado danoso. RECURSO INOMINADO 

PROVIDO (Recurso Cível Nº 71005305974, Turma Recursal da Fazenda 

Pública, Turmas Recursais, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em 

28/04/2016) Ademais, não restou demonstrado nos autos ter havido 

abuso dos policiais que dadas circunstâncias, sendo o endereço da 

autora o mesmo constante do mandado, sem distinção, ingressaram no 

que supunham estar correto, não se podendo atribuir culpa aos policias. 

Verifica-se, na espécie, ter sido a atuação dos policias pautada na 

observância e nos limites que a abordagem impunha. Portanto, agiram os 

agentes de segurança pública no regular exercício do poder de polícia, 

conferido pela própria Constituição, não havendo elementos nos autos a 

indicar que agiram com exacerbação em sua conduta. Não há, da mesma 

forma, nenhum indicativo de estar o réu agindo com dolo, má-fé ou 

qualquer intenção de prejudicar a requerente. Além disso, inexiste 

qualquer comprovação quanto aos prejuízos causados em sua residência, 

bem como do trauma supostamente causado em sua filha menor; ônus que 

lhe incumbia, a teor do art. 373, inciso I, do CPC. Diante do cumprimento do 

dever pelos agentes públicos e da ausência do ilícito, não há que se falar 

na existência de nexo causal entre o ilícito (que não aconteceu) e o 

resultado danoso, sendo a improcedência da demanda medida que se 

impõe. Diante do exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido formulado 

na inicial e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil de 2015. Sem custas nem honorários, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte 

Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, arquive-se com as baixas necessárias. Publicado no PJe. 

Cuiabá, 30 de Julho de 2018. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000513-38.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIMAIR ORCENA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDECIR CALÇA OAB - MT5247/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000513-38.2018.8.11.0001 REQUERENTE: DIMAIR ORCENA DE ALMEIDA 

REQUERIDO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado (artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). DIMAR ORCENA DE ALMEIDA propôs 

ação em desfavor do Município de Cuiabá consubstanciada em contratos 

temporários sucessivos para exercer a função de agente operacional de 

saúde no período de 1998 a 2011 junto a Policlínica Pascoal Ramos, na 

qual requer seja declarada a nulidade do contrato de trabalho firmado 

entre as partes, bem como seja o Requerido condenado ao pagamento do 

FGTS, férias integrais e proporcionais acrescidas de terço constitucional, 

13º salário proporcional e adicional de insalubridade. Citada, a parte 

reclamada não compareceu na audiência, mas apresentou a contestação. 

Ocorre que não são aplicados os efeitos da revelia em face da 

indisponibilidade do interesse público, consoante o disposto no artigo 345, 

inciso II, do CPC/2015. Passa-se ao julgamento. DA PRESCRIÇÃO E 

DEMAIS PRELIMINARES Verifica-se que a prescrição quinquenal, dispõe 
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no artigo 1º do Decreto – Lei nº 20.910/32, que segue: "Art. 1º As dívidas 

passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e 

qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, 

seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data 

do ato ou fato do qual se originarem." O artigo 3º do referido Decreto 

estabelece que “o pagamento se dividir por dias, meses ou anos, a 

prescrição atingirá progressivamente as prestações à medida que 

completarem os prazos estabelecidos pelo presente decreto”. O Supremo 

Tribunal Federal decidiu sobre o prazo de prescrição aplicável à cobrança 

de valores não depositados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

(FGTS), reconhecendo repercussão geral no Recurso Extraordinário com 

Agravo – ARE 709212 RG/DF, reduzindo-o de trinta para cinco anos o 

prazo prescricional, senão vejamos: Recurso extraordinário. Direito do 

Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de 

valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, 

XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre 

prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 

8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 

99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos 

da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade 

com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento. 

(ARE 709212 RG/DF, Relator: Ministro GILMAR MENDES, julgamento 

Plenário em 13/04/2014) g.n. Registra-se, por oportuno, que houve a 

modulação dos efeitos da decisão no julgamento do mencionado ARE 

709212 no seguinte sentido: “A modulação que se propõe consiste em 

atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, 

para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do 

presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por 

outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, 

aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 

anos, a partir desta decisão. Assim se, na presente data, já tenham 

transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para 

que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até 

então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 

23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 

anos, a contar da data do presente julgamento.” Assim, considerando que 

pretende o reconhecimento do vinculo empregatício do período de 

26/05/1998 a 31/05/2011, e considerando que a ação foi interposta em 

29/04/2013 na Vara da Fazenda Pública, conclui-se pela presença da 

prescrição quinquenal do período laborado anterior 29/04/2008. Portanto, 

RECONHECE-SE a prescrição quinquenal dos pedidos, referente ao 

período laborado anterior a 29/04/2008, sendo a presente ação extinta 

parcialmente, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do 

CPC/2015. As demais preliminares serão analisadas conjuntamente com o 

mérito. DO MÉRITO É cediço que os contratos temporários possuem 

regramento próprio por se constituírem forma excepcional de contratação 

para prestação de serviço público. O art. 37, inciso II, da Constituição 

Federal, dispõe que: Art. 37. A administração pública direta e indireta de 

qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: II - a 

investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia 

em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a 

natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, 

ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de 

livre nomeação e exoneração; IX – a lei estabelecerá os casos de 

contratação por tempo determinado para atender a necessidade 

temporária de excepcional interesse público. § 2º A não observância do 

disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da 

autoridade responsável, nos termos da lei. Trata-se, pois, de norma 

especifica, não se aplicando a CLT ao presente caso, como pretendido 

pela parte reclamante, até porque se trata in casu de relação jurídico 

administrativa[1]. Entretanto, a regência de tal contratação não se faz 

pelas normas trabalhistas previstas na CLT, mas sim, pelas normas de 

natureza pública, posto que o contratado é considerado como servidor 

público, cabendo-lhe tão somente as verbas devidas a esta categoria, a 

respectiva multa de 40% (quarenta por cento). Ademais, a Lei Municipal 

93/03 - Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Pública Direta, 

Autárquica e Fundacional do Município de Cuiabá, e a Lei Municipal nº 

4.424/2003 - Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a efetuar 

Contratação de Pessoal por Tempo Determinado, senão vejamos: Art. 1º 

Para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, 

os órgãos da Administração Municipal direta, as autarquias e as 

Fundações Públicas poderão efetuar contratação de pessoal por tempo 

determinado, nas condições e prazos previstos nesta Lei. Art. 2º 

Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público no 

âmbito do município: I - assistência e situações de calamidade pública; II - 

combate a surtos endêmicos; III - admissão de professor substituto e 

professor visitante; IV - qualquer atividade que necessita ser assegurada 

pelo Poder Público: - limpeza pública; - construções públicas; - serviços na 

área de Saúde; - atividades administrativas inerentes a manutenção dos 

serviços públicos nas secretarias municipais; - atender programas sociais 

desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Bem Estar Social; VI - atender 

programas firmados mediante convênios ou outros instrumentos 

congêneres com o Governo Federal, Estadual e iniciativa privada com 

repercussão social de aplicação no âmbito municipal; Art. 4º As 

contratações serão feitas por tempo determinado, podendo ser 

prorrogado por mais vez pelo mesmo período, observados os seguintes 

prazos máximos: I - até doze meses, no caso dos incisos I e II do art. 2º; II 

- até doze meses, no caso do inciso III do art. 2º; III - até dois anos, nos 

casos dos incisos IV, V, e VI do art. 2º. (g.n.) Portanto, a Constituição 

Federal prevê expressamente, como regra, a necessidade de prévia 

aprovação em concurso para o provimento dos cargos públicos e 

excepciona referida regra ao tratar de cargos de provimento em comissão 

declarado em lei. Os casos de contratação de natureza temporária 

deverão ocorrer por tempo determinado, com fundamento no excepcional 

interesse público, cuja contratação integrará o regime jurídico 

administrativo especial, tendo em vista sua caracterização precária e 

diversa da contratação por meio de concurso público ou estatutário. 

Vê-se que a reiterada contratação temporária não se enquadra na 

legislação estadual, porque, mesmo existindo “intervalos” entre as 

contratações, a prestação de serviços temporários extrapola o prazo 

máximo de 04 (quatro) anos estabelecido pela legislação vigente. Portanto, 

deve ser reconhecido o descumprimento das regras constitucionais 

relativos à contratação por prazo determinado pela administração pública, 

impondo-se a nulidade dos contratos. De consequência, aplica-se o art. 

19-A, da lei 8036/90. Art. 19-A. É devido o depósito do FGTS na conta 

vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas 

hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando 

mantido o direito ao salário. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.164-41, 

de 2001) O Supremo Tribunal Federal decidiu sobre o prazo de prescrição 

aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia do 

Tempo de Serviço (FGTS), reconhecendo repercussão geral no Recurso 

Extraordinário com Agravo – ARE 709212 RG/DF, reduzindo de trinta para 

cinco anos, com efeitos prospectivos, de acordo com a decisão de 

modulação dos efeitos: “A modulação que se propõe consiste em atribuir à 

presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para 

aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente 

julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, 

para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se 

o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a 

partir desta decisão. Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 

27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a 

prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por 

outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo 

prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da 

data do presente julgamento.” (g.n.) A jurisprudência do STF é no seguinte 

sentido: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL 

PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS 

JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE 

SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - 

REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO 

A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme reiteradamente afirmado pelo 

Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as 

contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância 

das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em 

concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à 

autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º). 2. No que se refere a 

empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos 

jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes 

ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao 

levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo 

de Serviço - FGTS. 3. Recurso extraordinário desprovido.(RE RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO 705.140 RIO GRANDE DO SUL). (g.n.) Ementa: 
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ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO 

CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE 

NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. 

REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 

31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO 

À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO 

E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO 

DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE 

SERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a 

contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade 

temporária de excepcional interesse público realizada em 

desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal 

não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores 

contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes 

ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao 

levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, 

com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da 

jurisprudência sobre a matéria. (STF RE 765320 RG, Relator(a): Min. TEORI 

ZAVASCKI, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO 

REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 

23-09-2016 ) No mesmo sentido, a decisão do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: CONSTITUCIONAL – ADMINISTRATIVO – 

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA – CONTRATO TEMPORÁRIO – TÉCNICO EM ENFERMAGEM – 

RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO AO ART. 37, II e § 2º DA CRF – 

NULIDADE – DIREITO AO LEVANTAMENTO DO DEPÓSITO DO FGTS – ART. 

19-A, DA LEI No 8.036/90 – AUSÊNCIA DE PEDIDO – INEXISTÊNCIA DE 

CONDENAÇÃO – 13º SALÁRIO E FÉRIAS – INEXIGÍVEIS – ATO NULO – 

INEXISTÊNCIA DE DIREITOS – DESPROVIMENTO. A Corte Constitucional 

firmou entendimento, em sede de repercussão geral, de que o contrato 

temporário de trabalho, firmado com a Administração Pública, quando 

renovado sucessivamente inquina-se de nulidade, porque viola o acesso 

ao Serviço Público via concurso (CRF, art. 37, II, e § 2º). A contratação 

considerada nula não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o 

direito à percepção dos salários, referentes ao período trabalhado e ao 

levantamento dos depósitos efetuados no FGTS, nos termos do art. 19-A 

da Lei no 8.036/90. (Ap 11969/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13/03/2017, Publicado no DJE 22/03/2017) 

Desse modo, o contrato temporário possui natureza precária e 

excepcional, razão pela qual outorga direito ao FGTS, sendo improcedente 

o pedido de multa de 40% do FGTS, por versar sobre direito tipicamente 

celetista e os demais pedidos por se aplicar ao caso a nulidade contratual. 

Por fim, NÃO É POSSÍVEL OUTORGAR AO CONTRATADO TEMPORÁRIO 

MAIORES DIREITOS QUE O PRÓPRIO SERVIDOR CONCURSADO POSSUI. 

Diante do exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial para DECLARAR A NULIDADE dos contratos 

temporários e CONDENAR a parte reclamada a pagar a parte reclamante o 

valor de 8% sobre a remuneração bruta (correspondente ao percentual 

que deveria ter recolhido pelo empregador a título de FGTS) referente a 

cada contrato, considerando-se o período não prescrito, as tabelas de 

cálculos e fichas financeiras, acrescidos de juros moratórios calculados 

com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à 

caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 

redação da Lei nº 11.960/09, desde a citação, e, correção monetária pelo 

mesmo índice até 25/03/2015, e, posteriormente, pelo IPCA-E[2], a partir do 

vencimento de cada parcela, respeitando o teto dos juizados especiais. 

Por consequência, EXTINGUEM-SE os processos, com resolução de 

mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC. Intime-se a parte reclamante 

para apresentar as fichas financeiras do período não prescrito e a planilha 

de cálculo, para fins de futura execução. 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. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. Cuiabá-MT, 23 de 

Julho de 2018. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de 

Direito [1] Precedente: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

TRABALHISTA - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PELO MUNICÍPIO (...) 2. 

Não obstante, “O fato de o contrato de trabalho temporário ser nulo 'ou se 

tornado nulo em razão de sucessivas e ilegais prorrogações' não 

transforma automaticamente o seu caráter jurídico-administrativo em 

celetista. A sua natureza é e continua sendo jurídico-administrativa, a 

atrair a competência da justiça comum, estadual ou federal”. (Reclamação 

5.863/MT, Ministro Joaquim Barbosa).(...) 5. Em se tratando de relação 

jurídico-administrativa, não se aplica a multa de 40% do FGTS, aquelas 

previstas nos arts. 467 e 477, §8º, da CLT, assim como a anotação na 

CTPS, por se tratar de verbas tipicamente celetistas. (TJMT Ap 

27331/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/12/2016, Publicado no DJE 

23/01/2017)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001621-05.2018.8.11.0001 REQUERENTE: HENRIQUE PINHAL SANDRIN 

REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, etc. Relatório dispensado por força do 

disposto no art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO e DECIDO. Trata-se se 

pedido de desistência da ação formulado pela parte autora antes da 

sentença, no qual manifesta sua falta de interesse no prosseguimento da 

lide. É cediço que havendo a estabilização subjetiva da lide por meio da 

formalização da angularização processual, deve-se buscar a anuência da 

parte requerida em relação ao mencionado pedido de desistência. No 

entanto, o Enunciado 90 do FONAJE dos Juizados Especiais Cíveis 

estabelece que “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). Sabe-se que referido Enunciado 90 se aplica ao 

Juizado da Fazenda Pública em decorrência do Enunciado 01 da Fazenda 

Pública, que estabelece que “Aplicam-se aos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública, no que couber, os Enunciados dos Juizados Especiais 

Cíveis” (XXIX Encontro – Bonito/MS). Desse modo, HOMOLOGA-SE o 

pedido de desistência da ação formulado pela parte autora para que 

produza os jurídicos e legais efeitos, e, de consequência, JULGA-SE 

EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 

485, VIII, do Código de Processo Civil. Publicada no sistema PJe. 

Arquive-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001721-57.2018.8.11.0001 REQUERENTE: ANTONIA OLIVEIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E MATERIAIS que a parte autora ANTÔNIA OLIVEIRA 

DOS SANTOS promove em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. É o sucinto relatório. Os Juizados 

Especiais da Fazenda Pública detém competência para processar e julgar 

os feitos em cujo polo passivo figurem uma das pessoas jurídicas de 

direito público expressamente listadas no art. 5º, II, da Lei 12.153/2009. A 
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propósito: “Art. 5º Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda 

Pública: I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e 

empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, 

de 14 de dezembro de 2006; II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, 

os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e 

empresas públicas a eles vinculadas.” g.n. Como se percebe, a pessoa 

jurídica de direito privado ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A não enquadra-se em nenhuma das hipóteses do artigo 

supramencionado, não ostentando foro neste juízo. Ante o exposto, 

reconhece-se de ofício, a incompetência absoluta deste Juizado para 

processar e julgar o feito e julga-se extinto, sem resolução do mérito, a 

presente ação, nos termos dos artigos 64, §1º e 485, IV, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante 

o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Arquive-se com as baixas necessárias. Publicada 

no PJe. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002876-32.2017.8.11.0001 REQUERENTE: RAIMUNDO UBIRATAN BRAGA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado (artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). Cuida-se de ação de cobrança em 

desfavor do Estado de Mato Grosso, na qual se postula o recebimento de 

verbas rescisórias, compreendendo férias integrais de 2014/2015 

acrescidas de 1/3 e 13º salário proporcional de 2015, atualizados no valor 

de R$12.010,44, decorrentes do exercício de cargo em comissão. O 

reclamado deixou de comparecer a audiência de conciliação, porém 

apresentou contestação. Considerando a indisponibilidade do interesse 

público (artigo 345, II, CPC/2015), deixa-se de aplicar os efeitos da revelia, 

bem como a multa requerida. Passa-se a decisão. É cediço que o servidor 

ocupante de cargo em comissão faz jus à percepção de férias e décimo 

terceiro salário, direitos sociais garantidos pela Constituição Federal. Na 

hipótese dos autos, pleiteia-se o pagamento de férias integrais do período 

de 2014/2015, não gozadas e não recebidas acrescidas do 1/3 

constitucional e 13º salário na proporção de 1/12, conforme calculo de 

verbas rescisórias anexo id. 10370316. Extrai-se da certidão de vida 

funcional que acompanha a inicial e contestação (id. nº’s 10370314 – pág. 

4 e 5 e 11536583 - Pág. 7 e 8) que a parte autora exerceu cargos 

comissionados junto a Assembleia Legislativa de Mato Grosso nos 

períodos de 01/10/1999 a 30/09/2014 e 14/03/2005 a 02/02/2015. O 

requerido sustenta que a parte reclamante não recebeu seus vencimentos 

por haver processo administrativo disciplinar sob o n° 001.173/2016 e 

014.967/2017 em apenso ao Processo n° 00998/2015. Noticia-se que o 

referido processo administrativo disciplinar em desfavor do requerente 

está com seu andamento paralizado há quase 2 anos sem decisão, 

extrapolando o prazo máximo de conclusão de 60 dias. O artigo 179, 

caput, da Lei Complementar nº 04/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos 

do Estado de Mato Grosso), prevê o prazo máximo para a sua conclusão: 

Art. 179. O prazo para a conclusão do processo disciplinar não excederá 

60 (sessenta) dias, contados da publicação do ato que constituir a 

comissão, admitida a sua prorrogação por igual prazo, quando as 

circunstâncias o exigirem. O conjunto fático-probatório comprova o vínculo 

laboral, e a ausência de usufruto do períodos de férias nem recebido os 

valores respectivos bem como o 13º salário proporcional. Diante do 

exposto, JULGAM-SE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial 

para CONDENAR o requerido ao pagamento em favor da parte autora do 

valor correspondente a férias integrais acrescida do respectivo terço 

constitucional do período aquisitivo 2014/2015, bem como o 13º (décimo 

terceiro) salário proporcional à razão de 1/12 avos referente ao tempo em 

que o reclamante esteve investido no cargo em comissão de Assessor 

Parlamentar - APG, com base na remuneração do mês em que ocorreu a 

sua exoneração; acrescidos de juros moratórios calculados com base no 

índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei 

nº 11.960/09, desde a citação, e, de correção monetária, pelo IPCA-E[1], a 

partir da exoneração, respeitado o teto dos Juizados Especiais, nos 

termos dos artigos 38 e 39 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12153/09, e, 

de consequência, EXTINGUE-SE o processo na forma do art. 487, I, do 

CPC/15. 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, 

30 de julho de 2018. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito [1] STF. ADI nº 4357, DJ 15/04/15 (...) conferir eficácia 

prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos 

da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da 

presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os 

precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: 2.1.) fica mantida 

a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de 

poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 

25.03.2015, data após a qual (i) os créditos em precatórios deverão ser 

corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e 

(ii) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos 

quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários (...).

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000228-79.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA CORREA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS AUXILIADORA DE ALMEIDA CAMPOS OAB - MT15775/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1000228-79.2017.8.11.0001. REQUERENTE: PATRICIA CORREA RIBEIRO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Compulsando os 

autos, verifica-se que a obrigação imposta à requerida foi devidamente 

cumprida. Posto isto, satisfeita a obrigação, JULGA-SE e DECLARA-SE 

EXTINTO o processo com fundamento nos artigos 924, II, do Código de 

Processo Civil. P.R.I. Arquive-se. Cuiabá, 30 de julho de 2018. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002982-91.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO ATAIDE PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS OAB - MT0013156A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 

1002982-91.2017.8.11.0001 REQUERENTE: LEANDRO ATAIDE PIRES 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA 

proposta LEANDRO ATAÍDE PIRES em desfavor do ESTADO DE MATO 

GROSSO, objetivando sua remoção para região metropolitana. A tutela de 

urgência foi indeferida. Citado, o requerido apresentou contestação, mas 
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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. O requerente 

alega que se submeteu a concurso público para provimento do cargo de 

Escrivão da Polícia Judiciária Civil - Edital nº 001/2013SAD/PJC/MT, 

concorrendo para o polo de Tangará da Serra/MT. Como logrou êxito na 

aprovação, foi nomeado para o cargo no dia 29/12/2014, sendo lotado na 

Delegacia de Barra do Bugres/MT. Defende que foi preterido na remoção 

para região metropolitana aberta no ano de 2016, através da Comunicação 

Interna nº 45/2016/DGA-PJC. Registra-se que, à época da inscrição para o 

concurso público, o requerente fez opção para o polo de Tangará da 

Serra/MT, mas pretende que a administração pública seja compelida a 

removê-lo para a região metropolitana. Compulsando os autos, verifica-se 

que a tese do requerente é insubsistente, pois sequer comprovou que 

atende ao requisito legal - estágio probatório - para a almejada remoção. A 

Lei Complementar nº 407/2010, que dispõe sobre a Organização e o 

Estatuto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, no § 1º do 

Art. 157 veda a remoção a pedido durante o período do estágio probatório, 

vejamos: Art. 157 A remoção do policial civil somente dar-se-á por 

necessidade do serviço ou a pedido, desde que atenda a conveniência do 

serviço policial. § 1º Durante o estágio probatório, a remoção somente 

ocorrerá de ofício.(Grifei) O autor assumiu o ônus da mudança de 

residência ao se inscrever no concurso para outra localidade e não há 

como pretender sua remoção, devendo prevalecer a conveniência do 

serviço público. Não cabe ao Judiciário intervir na hipótese dos autos, 

exceto se comprovada alguma ilegalidade, o que não se vislumbra nos 

fatos descritos no feito. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. 

ADMINISTRATIVO. REMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR. 

DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SENTENÇA 

MANTIDA. I - O ato de remoção de servidores é de natureza discricionária 

da Administração. II - "Não cabe ao Estado-Juiz intervir no mérito 

administrativo, ou seja, na conveniência e oportunidade de transferir seus 

servidores através de ato motivado no interesse público, sob pena de 

afronta ao princípio da separação dos Poderes previsto no art. 2º da 

CF/88" (AI n.º 1.0024.08.043399-8/001, rel. Des. Dídimo Inocêncio de 

Paula). TJ-MG - Apelação Cível: 10024110048709002. Data de publicação: 

05/09/2014. O remanejamento do servidor assenta-se na esfera da 

discricionariedade da Administração Pública, cuja análise deve ser de 

acordo com a conveniência do serviço público. Desse modo, à luz da 

legislação aplicável, o não acolhimento do pedido é medida que se impõe 

em razão da ausência dos requisitos legais autorizadores da remoção a 

pedido. Diante do exposto, 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. 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. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquive-se. 

Publicada no PJe. Cuiabá-MT, 31 de julho de 2018. Gabriela Carina Knaul 

de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002957-78.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDISON MARIA MENDES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA OAB - MT9225/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002957-78.2017.8.11.0001 REQUERENTE: EDISON MARIA MENDES DE 

SOUZA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). 

Cuida-se de ação judicial proposta por EDISON MARIA MENDES DE SOUZA 

em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO objetivando “NO MÉRITO, e) 

condenar o Estado de Mato Grosso a RETIFICAR O ATO ADMINISTRATIVO 

DE PROMOÇÃO A GRADUAÇÃO DE TERCEIRO SARGENTOS, para 

RETROAGIR a data de 05/09/2006, já que, foi promovido a Cabo em 

05/09/2001, e promovido a TERCEIRO SARGENTO, somente em, 

05/09/2011, permanecendo mais de 10 anos nessa graduação de CABO 

PM, posto que, a alíneas “c” e “d” do inciso I do Art. 13 da Lei 

Complementar nº 271 de 11 de junho de 2007, prevê o interstício de 4 

anos entre uma promoção e outra, bem como, a promoção a graduação de 

2º Sargento PM, a partir de 05/09/2010, por ter cumprido o interstício de 4 

anos, nos termos da alínea “c”, inciso I do Art. 13 da Lei Complementar nº 

271 de 11 de junho de 2007, bem como, promoção por Requerimento, a 

graduação e Primeiro Sargento PM, nos termos nos termos da Lei 

10.076/2014. f) Seja condenado o Requerido a efetuar o pagamento da 

diferença de salarial de Segundo Sargento, no valor de R$ 14.857,86 

(quatorze mil oitocentos e cinquenta e sete reais e oitenta e seis 

centavos), referente ao período de 05/092013 a 05/09/2014, e a diferença 

salarial de Primeiro Sargento, no valor de R$ 37.382,68 (trinta e sete mil 

trezentos e oitenta reais e sessenta e oito reais), referente ao período de 

06/09/2014 a 01/10/2017,totalizando a importância de R$. 52.240,54 

(cinquenta e dois mil duzentos e quarenta reais e cinquenta e quatro 

centavos).” Pugna pela aplicação do Artigo 44, inciso II da Lei 10.076/2014 

para sua promoção a graduação de Primeiro Sargento PM com a utilização 

do interstício mínimo 03 (três anos), razão pela qual solicita a promoção 

por preterição prevista, bem como o ressarcimento por preterição pelas 

diferenças salariais percebidas a menor até ser promovido. Citado, o 

requerido não compareceu à audiência de conciliação, mas apresentou 

contestação. Inobstante o não comparecimento do requerido na audiência 

de conciliação, diante da indisponibilidade do interesse público posto em 

juízo (artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. 

Passa-se à apreciação. Rejeita-se a alegação de prescrição, pois em que 

pese o requerente ter passado para inatividade em 31/10/2012, foi 

protocolado processo judicial em 26/10/2017, dentro do prazo quinquenal. 

Superada as preliminares, passa-se ao mérito. A controvérsia a ser 

analisada se limita a apurar se assiste à parte requerente o direito às 

promoções a 3º Sargento PM a contar de 050/09/2006, 2º Sargento PM a 

contar de 05/09/2010 e, por ultimo, a promoção na modalidade 

“requerimento” à graduação de 1° Sargento PM mais diferenças salariais. 

O Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso (LCE n° 555/2014 - 

Consolidada até a LC 580/16) conceitua que “Art. 80 A promoção constitui 

ato administrativo e tem como finalidade o preenchimento seletivo por parte 

dos militares da ativa, das vagas pertinentes ao posto ou a graduação 

imediatamente superior, conforme legislação peculiar. Parágrafo único. O 

ato administrativo da promoção é resultante do processo administrativo de 

promoção, que será regulamentado por lei específica”. A época estava em 

vigor o Decreto nº 384/1995 (Regulamenta as Promoções de Praças da 

PMMT), o qual estabelece em seu art. 11 os requisitos indispensáveis à 

promoção: Art. 11 São condições indispensáveis para a promoção à 

graduação superior por antiguidade: I – ter concluído, com aproveitamento, 

até a data prevista para encerramento das alterações, o curso que o 

habilita ao desempenho dos cargos e funções próprios da graduação 

superior; II - ter completado, até a data de promoção, os seguintes 

requisitos: a) interstício mínimo para ser promovido a: 1) Subtenente: 

quatro anos como 1º Sargento; 2) 1º Sargento: quatro anos como 2º 

Sargento; 3) 2º Sargento: seis anos como 3º Sargento. b) serviço 

arregimentado mínimo: 1) 1º Sargento: um ano; 2) 2º Sargento: dois anos; 

3) 3º Sargento: quatro anos. III - não estar classificado nos 

comportamentos mau ou insuficiente; IV - ter sido julgado apto em 

inspeção de saúde para efeito de promoção; V - ter sido incluído no 

Quadro de Acesso (QA) de sua respectiva qualificação; VI - haver vaga 

Posteriormente, o Decreto nº 2.468/2010 (Regulamenta as Promoções de 

Praças da PMMT) revogou o Decreto nº 384/1995, e estabelece em seu 

art. 13([1]) os requisitos indispensáveis à promoção: Art. 13. São 

requisitos indispensáveis para a promoção: I - ter completado até a data 

da promoção interstício mínimo previsto; II - estar no mínimo no 

comportamento bom; III - ser considerado possuidor de idoneidade moral; 

IV - ser considerado apto em inspeção de saúde a ser realizada por junta 

médica da Diretoria de Saúde; V - ser considerado apto no teste de 

aptidão física (TAF); VI - ter avaliação de desempenho individual 

satisfatória; VII - haver vaga; VIII - ter concluído, com aproveitamento, o 

curso que o habilita ao desempenho dos cargos e funções próprios da 

graduação superior; IX - ser aprovado no Teste de Aptidão Profissional 

(TAP). Assim, com base nas normas descritas acima, verifica-se que há 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103071/8/2018 Página 463 de 688



condições básicas (requisitos) e cumulativas a serem cumpridas para 

atingir a ascensão profissional, não sendo limitados ao tempo de serviço. 

Extrai-se, ainda, que a parte reclamante foi para a inatividade na 

graduação de 3º Sargento da PMMT, através do ATO N° 10.309/2012, 

publicado no D.O. nº 25920 de 31/08/2012, e para ser novamente 

promovido deveria estar na ativa e atender os requisitos das novas 

graduações. No caso, estando o requerente já na inatividade, descabida a 

aplicação dos artigos 16, 17 e 44, inciso II da Lei n° 10.076/2014 a sua 

situação, senão vejamos: Art. 17 A promoção em ressarcimento de 

preterição é efetuada após ser reconhecido, ao militar estadual preterido, 

o direito à promoção que lhe caberia Art. 44 A Promoção por requerimento 

será concedida ao militar estadual na sua transferência para a reserva 

remunerada, mediante requerimento, desde que preencha, além dos 

requisitos constantes nos incisos I, II, e X do Art. 21 desta lei, os abaixo 

relacionados: I - receber parecer favorável do Órgão de Gestão de 

Pessoas da instituição; II - conte com 30 (trinta) anos de serviço e 25 

(vinte e cinco) anos de efetivo serviço, se do sexo masculino; e III - conte 

com 25 (vinte e cinco) anos de serviço e 20 (vinte) anos de efetivo 

serviço, se do sexo feminino. § 1º A transferência compulsória do militar 

estadual para a reserva remunerada não exclui o direito à promoção por 

requerimento. § 2º Não cabe promoção por requerimento para os militares 

estaduais ocupantes dos últimos postos dos quadros. Ou seja, para 

alcançar a graduação de 2º Sargento, e, posteriormente de 1º Sargento, 

teria que permanecer na ativa e cumprir com o interstício temporal, 

participar dos cursos e preencher os demais requisitos necessários à 

promoção, conforme dispõe o art. 1º da Lei 10.076/2014: Art. 1º Esta lei 

estabelece os critérios e as condições que asseguram aos Oficiais e às 

Praças da ativa da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado 

de Mato Grosso acesso à hierarquia militar, mediante promoção, de forma 

seletiva, gradual e sucessiva Portanto, não estão comprovados à época 

todos os requisitos imprescindíveis às almejadas promoções. Por 

consequencia, se o autor não tem direito à patente de 2º e 1º Sargentos, 

não tem direito a receber qualquer diferença salarial. Diante do exposto, 

JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, e, de 

consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 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, 29 de julho de 2018. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1028852-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEOVA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

GISELA LUISA PIETZSCH GRUDZINSKI (REQUERENTE)

JORGINA CARDOSO (REQUERENTE)

JOAO CESAR BARBOSA DE NOVAES (REQUERENTE)

JOSE HILTON RODRIGUES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

JOSE EVERSINO FERREIRA BEZERRA (REQUERENTE)

CLETO LUDWIG (REQUERENTE)

CELIO CAVALCANTE (REQUERENTE)

DONIZETE CARMELO SILVA (REQUERENTE)

ELIANE CLAUDIA BRAGA (REQUERENTE)

ROSMAR KAROLHUS DE CASTRO (REQUERENTE)

ADRIANO MOREIRA BAZILIO DE LIMA (REQUERENTE)

VILMAR JORGE VIEIRA (REQUERENTE)

ANDRE CEZAR FONSECA GEAROLA (REQUERENTE)

WILSON QUINTILIANO GUIMARAES (REQUERENTE)

ANTONIO JORGE (REQUERENTE)

LEOCADIA OLSZEWSKI (REQUERENTE)

LUIS MARIO DE SA GEIGER (REQUERENTE)

LUIS MARIO FERREIRA COIMBRA (REQUERENTE)

MARCELO AZEVEDO GELBER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR DIAS OAB - MT16127/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1028852-18.2017.8.11.0041 REQUERENTE: ADRIANO MOREIRA BAZILIO 

DE LIMA, ANDRE CEZAR FONSECA GEAROLA, ANTONIO JORGE, CELIO 

CAVALCANTE, CLETO LUDWIG, DONIZETE CARMELO SILVA, ELIANE 

CLAUDIA BRAGA, GISELA LUISA PIETZSCH GRUDZINSKI, JEOVA SILVA 

CAMPOS, JOAO CESAR BARBOSA DE NOVAES, JORGINA CARDOSO, 

JOSE EVERSINO FERREIRA BEZERRA, JOSE HILTON RODRIGUES DE 

ALMEIDA, LEOCADIA OLSZEWSKI, LUIS MARIO DE SA GEIGER, LUIS 

MARIO FERREIRA COIMBRA, MARCELO AZEVEDO GELBER, ROSMAR 

KAROLHUS DE CASTRO, VILMAR JORGE VIEIRA, WILSON QUINTILIANO 

GUIMARAES REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Relatório dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009). Trata-se de pedido de restituição de valores que alega 

terem sido descontados indevidamente a título de contribuição 

previdenciária, incidentes sobre a remuneração de cargos em comissão, 

sendo do autor ANDRE CEZAR FONSECA GEAROLA no período de 

agosto/2012 até julho/2016 e do ADRIANO MOREIRA BAZILIO DE LIMA no 

período de agosto/2012 até agosto/2017. A tutela foi indeferida, porém o 

agravo de instrumento foi provido em favor de ADRIANO MOREIRA 

BAZILIO DE LIMA, deferindo a medida pleiteada, antecipando os efeitos da 

tutela para SUSPENDER a cobrança de contribuição previdenciária em 

cima da verba de remuneração/gratificação do cargo em comissão DGA-8, 

ao agravado (id. 11081349). Citada, a parte reclamada não compareceu à 

audiência de conciliação, porém apresentou contestação. Considerando a 

indisponibilidade do interesse público (artigo 345, II, CPC/2015), deixa-se 

de aplicar os efeitos da revelia. Passa-se ao julgamento. - DA 

ILEGITIMIDADE PASSIVA Trata-se de pedido de restituição de contribuição 

previdenciária que abrange o período posterior a janeiro/2015, relativo ao 

servidor da ativa. A Lei Complementar nº 560, de 31/12/2014 (dispõe 

sobre a criação do Mato Grosso Previdência – MTPREV) estabelece que a 

MT PREV é entidade autárquica com personalidade jurídica própria, dotada 

de autonomia administrativa, financeira e patrimonial – MT PREV, e 

competente para responder pelas seguintes matérias: Art. 2º A MTPREV, 

na qualidade de Unidade Gestora Única do Regime Próprio de Previdência 

Social do Estado de Mato Grosso - RPPS/MT, tem por competência: I - a 

gestão do Regime Próprio de Previdência Social dos servidores públicos 

estabilizados constitucionalmente, dos titulares de cargo efetivo do Estado 

de Mato Grosso, bem como dos militares, dos Conselheiros do Tribunal de 

Contas, dos Magistrados, dos membros do Ministério Público Estadual, do 

Ministério Público de Contas e dos Defensores Públicos; II - a análise, o 

pagamento e a manutenção dos benefícios assegurados pelo regime 

previdenciário; III - a concessão de aposentadoria dos servidores civis, de 

reserva remunerada e reforma dos militares do Poder Executivo, bem 

como pensão por morte devida aos seus dependentes; IV - a arrecadação 

dos recursos e cobrança das contribuições necessárias ao custeio do 

RPPS/MT; V - o gerenciamento dos fundos, contas e recursos 

arrecadados; VI - a manutenção permanente do cadastro individualizado 

dos servidores civis e militares ativos, aposentados, da reserva, 

reformados e seus pensionistas; VII - a compensação financeira entre o 

Regime Próprio de Previdência dos Servidores do Estado de Mato Grosso 

e o Regime Geral de Previdência Social, bem como os demais Regimes 

Próprios de Previdência Social; VIII - a gestão dos dados dos servidores 

civis e militares ativos, aposentados, da reserva, reformados e seus 

pensionistas. Portanto, a MTPREV possui personalidade jurídica própria e 

distinta da entidade estatal a qual está vinculada, razão pela qual deve 

responder, isoladamente, por questões relacionadas à contribuição 

previdenciária após a entrada em vigor da lei complementar aos 

01/01/2015 (art. 57), como no caso dos autos. Diante do exposto, 

ACOLHE-SE a preliminar de ilegitimidade passiva da parte reclamada 

referente aos pedidos de restituição da contribuição previdenciária a partir 

de janeiro/2015, e por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo 

sem julgamento do mérito em relação a esses pedidos, nos termos do 

artigo 485, VI do CPC. II – DO MÉRITO As partes reclamantes alegam o 

desconto da contribuição previdenciária sobre o valor correspondente ao 

cargo em comissão – DGA 8. Considerando o acolhimento da preliminar de 

ilegitimidade passiva nos moldes acima exposto, passa-se a analisar os 

pedidos deduzidos em juízo restringindo-os até dezembro de 2014. A Lei 

Federal nº 9.783/99 revogada pela Lei nº 10.887/2004 (alterada pela Lei nº 
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12.688/2012), dispõe sobre regras gerais para a organização e o 

funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores 

públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e 

regulamentou o art. 40, § 2º, da Constituição Federal, a qual veda a 

incidência da contribuição previdenciária sobre a remuneração do cargo 

comissionado quando esta não for incorporada pelo servidor. Esta 

vedação é corolário do princípio da contributividade, pois o servidor não 

pode ser obrigado a contribuir sobre parcela remuneratória que comporá 

sua remuneração quando estiver na inatividade. É a jurisprudência no 

tema: “pacificado o tema da não incidência da contribuição previdenciária 

a partir do momento em que as verbas em questão (gratificações pelo 

exercício de funções de confiança e cargos em comissão) não foram mais 

incorporadas à remuneração dos servidores, para fins de cálculo dos 

proventos de aposentadoria, com base na Lei n. 9.783/99”. Precedentes: 

(EREsp 859.691/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 

23.2.2012; AgRg no AgRg no REsp 962.863/SC, Rel. Ministro Arnaldo 

Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 5.9.2012; e AgRg no Ag 1.394.751/RS, 

Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 10.6.2011). (...) 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO - SERVIDOR EFETIVO NO EXERCÍCIO DE CARGO 

COMISSIONADO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - DESCONTO SOBRE 

A TOTALIDADE DOS PROVENTOS - ILEGALIDADE - ART. 2º, I, DA LEI 

COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 202/2004, LEI Nº 10.887/2004 E §12 DO 

ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO - RESTITUIÇÃO DEVIDA. Nos termos do art. 

40 da Carta Magna, "Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas 

autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter 

contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, 

dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios 

que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. 

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)". Com 

relação aos servidores efetivos, o §12 do mesmo dispositivo 

constitucional estabelece que, "Além do disposto neste artigo, o regime de 

previdência dos servidores públicos titulares de cargo efetivo observará, 

no que couber, os requisitos e critérios fixados para o regime geral de 

previdência social. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 

15/12/98)". No âmbito federal, a matéria é disciplinada pela Lei nº 

10.887/2004, que regulamentou a EC n. 41/2003, excluindo da incidência 

da contribuição previdenciária "a parcela percebida em decorrência do 

exercício de cargo em comissão ou de função de confiança" (art. 4º, §1º, 

VIII). A questão já foi objeto de apreciação pelo Plenário do e. Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso: MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR 

PÚBLICO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - EXERCÍCIO DE CARGO 

COMISSIONADO - INCIDÊNCIA SOBRE A REMUNERAÇÃO DA FUNÇÃO 

COMISSIONADA - CONTRIBUIÇÃO RESTRITA À REMUNERAÇÃO DO 

CARGO EFETIVO - PRECEDENTES STF - INCONSTITUCIONALIDADE ART. 

2º DA LCE 202/2004 - SEGURANÇA CONCEDIDA. A contribuição 

previdenciária, com o advento da EC nº 41/2003 e a regulamentação 

trazida pela Lei n.º10.887/04, não incide sobre a parcela referente ao 

exercício do cargo em comissão, porquanto não incorporável ao 

vencimento para o cálculo dos proventos de aposentadoria. O art. 2º, I da 

LCE nº 202/2004, que amparava legalmente o desconto previdenciário 

sobre a remuneração do exercício de cargo em comissão por servidores 

efetivos, recebeu interpretação conforme a Constituição para determinar 

que o vocábulo "remuneração" seja entendido como a remuneração do 

cargo efetivo do servidor público." (MS, 110928/2011, Rel. Des. MARCOS 

MACHADO, Data do Julgamento 08/03/2012, DJe 30/03/2012). Portanto, a 

parte reclamante faz jus à restituição dos valores descontados em 

desconformidade com essas regras, como bem salientado na r. sentença 

recorrida: "Desse modo, a requerente faz jus ao recebimento das 

diferenças que lhe foram cobradas nos períodos compreendidos entre 

dezembro/2007 a abril/2012, sendo que a base de contribuição deveria ter 

incidido sobre o cargo efetivo e não sobre o valor percebido em virtude de 

cargo em comissão." (...) RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJMT 

RI 921/2013, DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA 

RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014) 

Extrai-se da ficha de rendimentos das reclamantes que a contribuição 

previdenciária incidiu sobre o valor descrito no item “SUBSIDIO COMISSÃO 

SERVIDOR/LC 266”, o que é vedado por lei. Desse modo, as partes 

reclamantes fazem jus ao recebimento das diferenças que lhe foram 

cobradas a maior até dezembro/2014, haja vista a incidência indevida da 

alíquota previdenciária de 11% (onze por cento) sobre a verba contida no 

item “SUBSIDIO COMISSAO SERVIDOR/LC 266”, por se tratar de verba que 

não é incorporada à remuneração dos servidores para fins de cálculo dos 

proventos de aposentadoria. Nos casos de repetição de indébito de 

natureza tributária, as Súmulas 162, 188 e 523 do STJ disciplinam a 

aplicação dos mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige 

seus créditos tributários, ou seja, a correção monetária incide a partir do 

pagamento indevido e os juros moratórios, a partir do trânsito em julgado. 

Quanto ao índice, após o advento da Lei Estadual nº 7.900/2003 a 

correção monetária será pelo Índice Geral de Preços, conceito 

disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, acrescidos 

de juros de mora de 1% (um) por cento ao mês calendário ou fração. 

Veja-se a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso: “(...) Sobre o indébito incide correção monetária com base no 

IGP-DI e juros moratórios à razão de 1% a.m., conforme disposto no art. 42 

e 44 da Lei Estadual n. 7.098/98, com as alterações trazidas pela Lei 

Estadual n. 7.900/03.”(Ap 13941/2012, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/06/2013, Publicado no DJE 

09/07/2013). Diante do exposto, ACOLHE-SE a preliminar de ilegitimidade 

passiva referente ao pedido de restituição da contribuição previdenciária a 

partir de janeiro/2015 pelo Estado de Mato Grosso dos reclamantes nos 

moldes acima indicados, e JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido para condenar a parte reclamada a restituir os valores 

descontados a título de contribuição previdenciária sobre o valor referente 

ao “SUBSIDIO COMISSAO SERVIDOR/LC 266” para os reclamantes 

ADRIANO MOREIRA BAZILIO DE LIMA e ANDRE CEZAR FONSECA 

GEAROLA do período de agosto/2012 a dezembro/2014, acrescidos de 

correção monetária pelo Índice Geral de Preços, Conceito Disponibilidade 

Interna (IGP-DI/FGV) desde o desembolso, e juros de mora equivalentes a 

1% (um) por cento ao mês do trânsito em julgado, respeitado o teto dos 

Juizados Especiais, nos termos dos artigos 38 e 39 da Lei 9.099/95 c/c 

art. 27 da Lei 12.153/09 e, de consequência, EXTINGUE-SE o processo, 

com fundamento no art. 487, I, do CPC. Sem custas nem honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 

27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 

9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 

9.099/95. OFICIE-SE, COM URGÊNCIA, O RELATOR DO AGRAVO DE 

INSTRUMENTO INFORMANDO QUE O PRESENTE FEITO FOI SENTENCIADO 

E ENVIANDO CÓPIA DA SENTENÇA PARA CONHECIMENTO. Publicada no 

PJe. Intime-se. Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003088-53.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL ROZAO VENDRAMEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1003088-53.2017.8.11.0001 REQUERENTE: DANIEL ROZAO VENDRAMEL 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório 

dispensado por força do disposto no art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO e DECIDO. Trata-se se pedido de desistência da ação 

formulado pela parte autora antes da sentença, no qual manifesta sua 

falta de interesse no prosseguimento da lide. É cediço que havendo a 

estabilização subjetiva da lide por meio da formalização da angularização 

processual, deve-se buscar a anuência da parte requerida em relação ao 

mencionado pedido de desistência. No entanto, o Enunciado 90 do 

FONAJE dos Juizados Especiais Cíveis estabelece que “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). Sabe-se 

que referido Enunciado 90 se aplica ao Juizado da Fazenda Pública em 

decorrência do Enunciado 01 da Fazenda Pública, que estabelece que 

“Aplicam-se aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, no que couber, 

os Enunciados dos Juizados Especiais Cíveis” (XXIX Encontro – 
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Bonito/MS). Desse modo, HOMOLOGA-SE o pedido de desistência da ação 

formulado pela parte autora para que produza os jurídicos e legais efeitos, 

e, de consequência, JULGA-SE EXTINTO o processo, sem resolução do 

mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. 

Publicada no sistema PJe. Arquive-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001796-96.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME ROCHA NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROCHA NEVES OAB - PR50183 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (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: 

1001796-96.2018.8.11.0001 REQUERENTE: GUILHERME ROCHA NEVES 

REQUERIDO: AVIANCA Vistos, etc. Relatório dispensado por força do 

disposto no art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO e DECIDO. Trata-se se 

pedido de desistência da ação formulado pela parte autora antes da 

sentença, no qual manifesta sua falta de interesse no prosseguimento da 

lide. É cediço que havendo a estabilização subjetiva da lide por meio da 

formalização da angularização processual, deve-se buscar a anuência da 

parte requerida em relação ao mencionado pedido de desistência. No 

entanto, o Enunciado 90 do FONAJE dos Juizados Especiais Cíveis 

estabelece que “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). Sabe-se que referido Enunciado 90 se aplica ao 

Juizado da Fazenda Pública em decorrência do Enunciado 01 da Fazenda 

Pública, que estabelece que “Aplicam-se aos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública, no que couber, os Enunciados dos Juizados Especiais 

Cíveis” (XXIX Encontro – Bonito/MS). Desse modo, HOMOLOGA-SE o 

pedido de desistência da ação formulado pela parte autora para que 

produza os jurídicos e legais efeitos, e, de consequência, JULGA-SE 

EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 

485, VIII, do Código de Processo Civil. Publicada no sistema PJe. 

Arquive-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001778-75.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI CARDOSO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI CARDOSO OAB - MT25045/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D C R DE OLIVEIRA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001778-75.2018.8.11.0001 REQUERENTE: ROSELI CARDOSO - ME 

REQUERIDO: D C R DE OLIVEIRA - ME Vistos, etc. Relatório dispensado 

por força do disposto no art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO e DECIDO. 

Trata-se se pedido de desistência da ação formulado pela parte autora 

antes da sentença, no qual manifesta sua falta de interesse no 

prosseguimento da lide. É cediço que havendo a estabilização subjetiva da 

lide por meio da formalização da angularização processual, deve-se 

buscar a anuência da parte requerida em relação ao mencionado pedido 

de desistência. No entanto, o Enunciado 90 do FONAJE dos Juizados 

Especiais Cíveis estabelece que “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). Sabe-se que referido 

Enunciado 90 se aplica ao Juizado da Fazenda Pública em decorrência do 

Enunciado 01 da Fazenda Pública, que estabelece que “Aplicam-se aos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública, no que couber, os Enunciados 

dos Juizados Especiais Cíveis” (XXIX Encontro – Bonito/MS). Desse modo, 

HOMOLOGA-SE o pedido de desistência da ação formulado pela parte 

autora para que produza os jurídicos e legais efeitos, e, de consequência, 

JULGA-SE EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com 

fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. Publicada no 

sistema PJe. Arquive-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001774-38.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI CARDOSO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI CARDOSO OAB - MT25045/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D C R DE OLIVEIRA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001774-38.2018.8.11.0001 REQUERENTE: ROSELI CARDOSO - ME 

REQUERIDO: D C R DE OLIVEIRA - ME Vistos, etc. Relatório dispensado 

por força do disposto no art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO e DECIDO. 

Trata-se se pedido de desistência da ação formulado pela parte autora 

antes da sentença, no qual manifesta sua falta de interesse no 

prosseguimento da lide. É cediço que havendo a estabilização subjetiva da 

lide por meio da formalização da angularização processual, deve-se 

buscar a anuência da parte requerida em relação ao mencionado pedido 

de desistência. No entanto, o Enunciado 90 do FONAJE dos Juizados 

Especiais Cíveis estabelece que “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). Sabe-se que referido 

Enunciado 90 se aplica ao Juizado da Fazenda Pública em decorrência do 

Enunciado 01 da Fazenda Pública, que estabelece que “Aplicam-se aos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública, no que couber, os Enunciados 

dos Juizados Especiais Cíveis” (XXIX Encontro – Bonito/MS). Desse modo, 

HOMOLOGA-SE o pedido de desistência da ação formulado pela parte 

autora para que produza os jurídicos e legais efeitos, e, de consequência, 

JULGA-SE EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com 

fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. Publicada no 

sistema PJe. Arquive-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003070-32.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL BONATE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO LOUZICH DA SILVA OAB - MT0017532A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1003070-32.2017.8.11.0001 REQUERENTE: RAFAEL BONATE DE ALMEIDA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório 

dispensado por força do disposto no art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO e DECIDO. Trata-se se pedido de desistência da ação 

formulado pela parte autora antes da sentença, no qual manifesta sua 

falta de interesse no prosseguimento da lide. É cediço que havendo a 

estabilização subjetiva da lide por meio da formalização da angularização 

processual, deve-se buscar a anuência da parte requerida em relação ao 

mencionado pedido de desistência. No entanto, o Enunciado 90 do 

FONAJE dos Juizados Especiais Cíveis estabelece que “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). Sabe-se 

que referido Enunciado 90 se aplica ao Juizado da Fazenda Pública em 

decorrência do Enunciado 01 da Fazenda Pública, que estabelece que 

“Aplicam-se aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, no que couber, 

os Enunciados dos Juizados Especiais Cíveis” (XXIX Encontro – 

Bonito/MS). Desse modo, HOMOLOGA-SE o pedido de desistência da ação 
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formulado pela parte autora para que produza os jurídicos e legais efeitos, 

e, de consequência, JULGA-SE EXTINTO o processo, sem resolução do 

mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. 

Publicada no sistema PJe. Arquive-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1031988-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISNEY RODRIGUES DE MOURA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (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: 

1031988-23.2017.8.11.0041 REQUERENTE: FRANCISNEY RODRIGUES DE 

MOURA SILVA REQUERIDO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL PROJETO 

DE SENTENÇA Vistos, etc Relatório dispensado (artigo 38, da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). Cuida-se de ação 

proposta em desfavor do Município de Cuiabá na qual a Requerente 

pleiteia: “4) A condenação do Estado ao pagamento do terço constitucional 

incidente sobre 15 (quinze) dias de férias, retroativos aos últimos 5 

(cinco) anos, anteriores ao ajuizamento desta ação, que resulta no valor 

de R$ 3.510,60; 5) A condenação do Estado ao pagamento das 

prestações vincendas do terço de férias de 15 dias após o ajuizamento 

desta ação; 6) A condenação na obrigação de fazer, incorporar o 

pagamento do terço constitucional sobre todo o período de férias de 45 

dias, ainda que desdobrados em dois períodos, enquanto durar o vínculo 

estatutário.” Em síntese, aduz a autora que é professora da rede municipal 

e alega que a LC220/2010, que dispõe sobre a lei orgânica dos 

profissionais da Secretaria de Educação de Cuiabá, garante a ela 45 dias 

de férias. Informa, no entanto, que o pagamento de adicional de 1/3 de 

férias é realizado apenas sobre 30 dias. Desta forma, requer o pagamento 

das diferenças não percebidas no equivalente a 1/3 de 15 dias de férias 

dos últimos cinco anos, a contar do ajuizamento da ação, em 13/09/2017. 

A parte reclamada não compareceu a audiência de conciliação, porém 

apresentou contestação. Considerando a indisponibilidade do interesse 

público (artigo 345, II, CPC/2015), deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. 

Passa-se ao julgamento. DA JUSTIÇA GRATUITA Inicialmente, rejeita-se a 

preliminar de justiça gratuita suscitada pelo Município de Cuiabá porque no 

sistema dos juizados especiais o processo é gratuito na primeira fase. 

Dessa forma, só há 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. DA PRESCRIÇÃO No 

caso em tela, por se tratar de hipótese de crédito resultante da relação de 

trabalho (terço constitucional de férias) não se opera a prescrição do 

fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no qüinqüênio 

anterior ao ajuizamento da ação. Com efeito, em se tratando de 

prestações de natureza sucessiva, no caso caracterizadas pelo 

pagamento mensal das referidas prestações salariais, tem aplicação o 

disposto na Súmula nº 85, do Superior Tribunal de Justiça, verbis : "Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinqüênio 

anterior à propositura da ação." Na hipótese dos autos, observa-se que a 

ação foi ajuizada em 14 de outubro de 2017, assim, encontram-se 

prescritas as parcelas anteriores a 14 de outubro de 2012, por força do 

disposto no Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932, artigo 1º. Deste 

modo, RECONHECE-SE em parte, a prejudicial de mérito, declarando 

prescritos os pedidos, referente aos períodos anteriores a 14/10/2012, 

sendo a presente ação extinta parcialmente, com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, II, do CPC/2015. Superadas as preliminares, passa-se 

à análise do mérito. DO MÉRITO A parte autora relata que é professora da 

rede municipal e o regime jurídico destes prevê a fruição de 45 (quarenta e 

cinco) dias de férias, porém a Administração considera apenas os 30 

(trinta) dias para a incidência do terço constitucional. A Carreira dos 

Profissionais da Educação Básica do Município de Cuiabá é disciplinada 

pela LC 220/2010 DISPÕE SOBRE A LEI ORGÂNICA DOS PROFISSIONAIS 

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, cujo teor assegura 45 

(quarenta e cinco) dias ao professor, no seu artigo 48, nestes termos: Art. 

48 O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo 

gozarão de férias anuais: I - de 45 (quarenta e cinco) dias para 

professores, de acordo com o calendário sendo: a) quinze dias no término 

do primeiro semestre previsto no calendário escolar; b) trinta dias no 

encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar. II - de 

trinta dias para os demais Profissionais da Educação, de acordo com a 

escala de férias. § 1º Os Profissionais da Educação, em exercício fora da 

unidade escolar, gozarão de trinta dias de férias anuais, conforme escala. 

§ 2º É proibida a acumulação de férias, salvo por absoluta necessidade do 

serviço e pelo prazo máximo de dois anos. O artigo 49 da referida Lei 

Municipal confirmou o pagamento adicional de 1/3, correspondente ao 

período de férias, independente de solicitação: Art. 49 Independente de 

solicitação, será pago aos Profissionais da Educação, por ocasião das 

férias, um adicional de um terço da remuneração, correspondente ao 

período de férias. Parágrafo único. Aplica-se aos servidores contratados 

temporariamente o disposto neste artigo. O terço (1/3) constitucional de 

férias deve, portanto, incidir sobre o período efetivamente gozado pelo 

servidor e, igualmente, que a classe de professores em efetivo exercício 

gozará de férias anuais de 45 dias – 30 dias no término do período letivo e 

15 dias no meio do ano. A legislação do Município de Cuiabá estabelece a 

remuneração por todo o período gozado, sem limitar sua incidência em 30 

dias, de modo que isso não se traduz em ofensa à Súmula Vinculante 37 

(Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar 

vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia). A 

respeito dessa previsão, comum nos entes federativos, o Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso tem entendimentos reiterados no sentido de ser 

devido o pagamento do terço constitucional sobre os outros 15 (quinze) 

dias. Veja-se: APELAÇÃO — SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA 

DO LESTE — MAGISTÉRIO — PEDIDO RESTRITO AO QUINQUÊNIO 

ANTERIOR À PROPOSITURA DA INICIAL — PRESCRIÇÃO — INEXISTÊNCIA. 

FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO (45) DIAS — TERÇO CONSTITUCIONAL 

CALCULADO SOBRE TODO O PERÍODO — PAGAMENTO — 

POSSIBILIDADE — ARTIGO 7º, XVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 

FEDERATIVA DO BRASIL E ARTIGO 50 DA LEI DO MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE Nº 681, DE 27 DE SETEMBRO DE 2001 — 

INCIDÊNCIA. Não se opera a prescrição prevista no Decreto nº 20.910, de 

6 de janeiro de 1932, quando o pedido está restrito às verbas não pagas 

no quinquênio anterior à propositura da inicial. O artigo 7º, XVII, da 

Constituição da República Federativa do Brasil assegura a remuneração 

das férias com um terço a mais que o normal, sem qualquer limitação 

referente ao período. Dessa forma, como a Lei do Município de Primavera 

do Leste nº 681, de 27 de setembro de 2001, assegura aos professores 

férias de quarenta e cinco (45) dias, de acordo com o calendário escolar, 

incide o terço constitucional sobre todo período. Recurso não provido. (Ap 

50989/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 21/03/2017, Publicado no DJE 03/04/2017) No mesmo sentido: 

Apelação / Remessa Necessária 137417/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13/03/2017, Publicado no DJE 

22/03/2017; Ap 109525/2015, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/09/2016, Publicado no DJE 

19/09/2016; Ap 75852/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/02/2016, Publicado 

no DJE 18/02/2016. Convém pontuar que o Supremo Tribunal Federal já se 

manifestou no sentido de inexistindo aumento salarial não há que se falar 

em afronta a Súmula Vinculante 37. (Rcl 19639 AgR, Relator(a): Min. 

ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 15/03/2016, PROCESSO 

ELETRÔNICO DJe-070 DIVULG 14-04-2016 PUBLIC 15-04-2016) Extrai-se 

das fichas financeiras juntadas pela parte autora que não há descrição do 

pagamento dos períodos retros, ao passo que o requerido não trouxe 

outra prova apta a desconstituir tais informações. Desse modo, com 

esteira na jurisprudência do TJMT, faz jus à parte autora ao recebimento 

do terço constitucional sobre os 45 dias de férias prevista dos anos de 

14/10/2012 a 2017, acrescidos de correção e juros, a ser especificado na 

parte dispositiva. Diante do exposto, ACOLHE-SE a prescrição dos 

pedidos referente ao período anterior a 14/10/2013, permanecendo 

apenas os períodos posteriores à referida data apta para analise da 

matéria; e JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial para: a) DECLARAR o direito da parte autora ao 

recebimento do adicional de férias previsto no art. 48 da Lei Municipal LC 
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nº 220/2010 sobre os 45 dias anuais de férias que a parte demandante 

possui direito, e; b) CONDENAR o requerido no pagamento do adicional de 

1/3 da remuneração sobre 15 dias anuais de férias referente ao período 

aquisitivo de 14/10/2012 a 2017, acrescido de juros moratórios calculados 

com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à 

caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 

redação da Lei nº 11.960/09, desde a citação, e, de correção monetária 

pelo mesmo índice até 25/03/2015, e, posteriormente, pelo IPCA-E[1], a 

partir de cada parcela devida, nos termos dos artigos 38 e 39 da Lei 

9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12153/09, e, de consequência, EXTINGUE-SE o 

processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC/2015. Intime-se a parte reclamante para juntar aos autos, a planilha de 

cálculo, contendo a média do subsidio recebido no período da concessão 

das férias, sem inclusão de reflexos, para fins de execução. Sem custas 

nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza 

de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publicada no PJe. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 31 de julho 

de 2018. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0503843-08.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DALVA LIMA SOBRINHO CASTANON (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

uilzania sobrinho Castanon Salustiano OAB - MT0016090A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0503843-08.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: MARIA DALVA LIMA SOBRINHO 

CASTANON EXECUTADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Dispensa-se o 

relatório (conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). MARIA DALVA LIMA SOBRINHO 

CASTANON propôs a execução de título judicial, na qual a parte 

exequente postula o pagamento de quantia certa determinada em 

sentença, no valor atualizado de R$ 449,97 (quatrocentos e quarenta e 

nove reais e noventa e sete centavos). De acordo com o Enunciado 3 do 

Juizado Especial da Fazenda Pública de Mato Grosso “A execução de 

título extrajudicial e judicial no Juizado Especial da Fazenda Pública segue 

o rito do art. 910 do CPC/15, facultando-se a oposição de embargos nos 

próprios autos. (APROVADO NO XIII ENCONTRO - ALTERADO NO XV 

ENCONTRO – CUIABÁ).” A parte executada não se manifestou. Passa-se 

ao julgamento. A parte exequente apresentou o cálculo (ID. 10497787) em 

conformidade com a sentença, totalizando em R$ 449,97 (quatrocentos e 

quarenta e nove reais e noventa e sete centavos). Ante o exposto, 

HOMOLOGA-SE o crédito da parte exequente no valor total de R$ 449,97 

(quatrocentos e quarenta e nove reais e noventa e sete centavos). Sem 

custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Transitada em julgado, 

expeça-se o necessário. E, após, arquive-se com a baixa necessária. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, 30 de julho de 

2018. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000680-55.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON WAGNER RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TASSIA DE AZEVEDO BORGES OAB - MT0012296A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA (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: 

1000680-55.2018.8.11.0001 REQUERENTE: JEFERSON WAGNER RAMOS 

REQUERIDO: MATO GROSSO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA Vistos, etc. 

Relatório dispensado por força do disposto no art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO e DECIDO. Trata-se se pedido de desistência da ação 

formulado pela parte autora antes da sentença, no qual manifesta sua 

falta de interesse no prosseguimento da lide. É cediço que havendo a 

estabilização subjetiva da lide por meio da formalização da angularização 

processual, deve-se buscar a anuência da parte requerida em relação ao 

mencionado pedido de desistência. No entanto, o Enunciado 90 do 

FONAJE dos Juizados Especiais Cíveis estabelece que “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). Sabe-se 

que referido Enunciado 90 se aplica ao Juizado da Fazenda Pública em 

decorrência do Enunciado 01 da Fazenda Pública, que estabelece que 

“Aplicam-se aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, no que couber, 

os Enunciados dos Juizados Especiais Cíveis” (XXIX Encontro – 

Bonito/MS). Desse modo, HOMOLOGA-SE o pedido de desistência da ação 

formulado pela parte autora para que produza os jurídicos e legais efeitos, 

e, de consequência, JULGA-SE EXTINTO o processo, sem resolução do 

mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. 

Publicada no sistema PJe. Arquive-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001744-37.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ENILDO MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO RABANEDA DOS SANTOS OAB - MT0012945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001744-37.2017.8.11.0001 REQUERENTE: ENILDO MARTINS DA SILVA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Trata-se de 

“reclamação com pedido de tutela de urgência” proposta em desfavor do 

Estado de Mato Grosso, na qual se requer a “rescisão da Portaria nº 

002/2017/GS/COFAZ/SEFAZ que determinou a suspensão do Requerente, 

bem como a sua absolvição por falta de provas, em pedido alternativo 

também requereu o reconhecimento da prescrição punitiva no processo 

administrativo, pelo fato de supostamente ter superado o interstício do 

artigo 169 da Lei Complementar nº 04/90, ou que seja revisto a dosimetria 

da penalidade imposta, por considerar excessiva”. O requerente alega, em 

síntese, que respondeu a sindicância administrativa, e a autoridade 

administrativa concluiu pela aplicação de penalidade disciplinar de 

suspensão de 15 dias, contra a qual se insurge alegando diversas 

nulidades do processo administrativo e requerendo a suspensão da 

aplicação da pena. A liminar foi indeferida. Citado, o requerido não 

compareceu à audiência de conciliação, mas apresentou defesa. 

Inobstante o não comparecimento do requerido 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. Passa-se à apreciação. 

A parte reclamada invoca a preliminar de incompetência do Juizado. Vê-se 

que se trata de pretensão de declaração de nulidade de ato administrativo 

que não implica reposicionamento do tempo de serviço, desse modo, o 

presente caso não se trata de matéria complexa, portanto desnecessária 

a liquidação de sentença. Rejeita-se a preliminar invocada. A controvérsia 

a ser analisada se limita a apurar se assiste à parte requerente o direito de 

afastar a punição administrativa disciplinar de suspensão de 15 dias, em 

virtude da prática da infração descrita no artigo 143, incisos I, II, III, VIII e IX, 

da Lei Complementar 04/90 de 15/10/90. De início, no que diz respeito ao 

controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar, a 
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jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que 

compete ao Poder Judiciário apreciar, à luz dos princípios do contraditório, 

da ampla defesa e do devido processo legal, a regularidade do 

procedimento sem, contudo, adentrar ao mérito administrativo. O 

requerente alega que o processo administrativo instaurado é 

extremamente inquisitório, que tramitou ao arrepio da legalidade, atribuiu a 

ele a responsabilidade pela notícia veiculada no site do Muvuca Popular. 

Analisando os autos, verifica-se que, ao contrário do alegado pelo 

Reclamante, não houve cerceamento do seu direito de defesa, havendo 

sido observados os princípios do contraditório e da ampla defesa pois fora 

regularmente citado, havendo prestado depoimento pessoal 8741421 - 

Pág. 24/28, sendo-lhe oportunizado o arrolamento de testemunhas de 

defesa e o acompanhamento da oitiva de todas as testemunhas ID. 

8741421 - Pág. 30. Posteriormente fora indiciado (ID 8741428 - Pág. 31 e 

8741429 - Pág. 1/11) e intimada para a apresentação de defesa escrita, 

direito que foi exercido, conforme ID. 8741429 - Pág. 15 . A maciça 

jurisprudência do E. STJ, aliás, afasta a alegação de nulidade de processo 

disciplinar quando não houve efetivo prejuízo à defesa do acusado. Em 

outras palavras, consoante a mais autorizada doutrina acima referida, o 

prejuízo deve estar subordinado à possibilidade de facultar ao acusado a 

mais ampla defesa ou o exercício do contraditório, emprestando ao 

princípio do devido processo legal a efetividade que o mandamento 

constitucional desejou conferir-lhe (artigo 5º, inciso LV). Inexistindo 

prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa do acusado no trâmite do 

processo disciplinar, não se entrevê razão para nulificá-lo. Eis alguns 

precedentes: (1) RMS 19.498/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA 

TURMA, julgado em 23/02/2010, DJe 22/03/2010; (2) REsp 1111560/RS, 

Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 

15/10/2009, DJe 16/11/2009; (3) RMS 24.138/PR, Rel. Ministra LAURITA 

VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2009, DJe 03/11/2009; (4) REsp 

988.364/SP, Rel. Ministro ARNALDOESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, 

julgado em 07/10/2008, DJe 03/11/2008; (5) MS 13.646/DF, Rel. Ministro 

FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/09/2008, DJe 

11/11/2008; (6) RMS 17.602/PI, Rel. Ministro PAULO GALLOTTI, SEXTA 

TURMA, julgado em 27/03/2008, DJe 05/05/2008; (7) MS 8030/DF, Rel. 

Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/06/2007, DJ 

06/08/2007, p. 459. Na espécie, não se entrevê nenhuma mácula no 

processo disciplinar que culminou com a suspensão do autor. O processo 

administrativo disciplinar foi pautado pelos princípios constitucionais da 

ampla defesa e do contraditório, e o ato disciplinar foi motivado. No que 

tange à alegação da prescrição punitiva sob o fundamento de ter 

ultrapassado o prazo máximo legalmente previsto no art. 169 da lei 

complementar 04/09, nota-se que a infração objeto da Sindicância 

Administrativa oriunda da Portaria n° 020/2015/COFAZ/SEFAZ tornou-se 

conhecida em 26/05/2015, tendo sido instituída a Comissão de Sindicância 

Administrativa - DOU n° 26542, sendo esta convertida em Sindicância 

Administrativa Punitiva em 25/06/2015, com finalização em 01/03/2016, por 

meio de aplicação da penalidade administrativa disciplinar de Suspensão. 

Desse modo, tendo em vista não ter decorrido o prazo de 02 (dois) anos 

entre o conhecimento do fato até a aplicação da pena, não há que se falar 

em prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública. Diante do 

exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, e 

DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos 

do art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 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, 31 de julho de 2018. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0502734-56.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FAUSTINO DIAS NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESARIO RABELO DE AMORIM OAB - MT4665 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0502734-56.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: FAUSTINO DIAS NETO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Dispensa-se o 

relatório (conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). FAUSTINO DIAS NETO propôs a 

execução de título judicial, na qual a parte exequente postula o pagamento 

de quantia certa determinada em sentença, no valor atualizado de R$ 

12.162,55 (doze mil, cento e sessenta e dois reais e cinquenta e cinco 

centavos), bem como honorários sucumbenciais no valor de R$ 1.824,38 

(mil, oitocentos e vinte e quatro reais e trinta e oito centavos). De acordo 

com o Enunciado 3 do Juizado Especial da Fazenda Pública de Mato 

Grosso “A execução de título extrajudicial e judicial no Juizado Especial da 

Fazenda Pública segue o rito do art. 910 do CPC/15, facultando-se a 

oposição de embargos nos próprios autos. (APROVADO NO XIII 

ENCONTRO - ALTERADO NO XV ENCONTRO – CUIABÁ).” A parte 

executada concordou com os calculos e prosseguimento do feito. 

Passa-se ao julgamento. A parte exequente apresentou os cálculos (ids. 

11031444) em conformidade com a sentença e acórdão, sendo o valor 

principal R$ 12.162,55 (doze mil, cento e sessenta e dois reais e cinquenta 

e cinco centavos), bem como honorários sucumbenciais no valor de R$ 

1.824,38 (mil, oitocentos e vinte e quatro reais e trinta e oito centavos). 

Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito da parte exequente no valor 

total de 12.162,55 (doze mil, cento e sessenta e dois reais e cinquenta e 

cinco centavos) e honorários sucumbenciais no valor de R$ 1.824,38 (mil, 

oitocentos e vinte e quatro reais e trinta e oito centavos). Cumpra-se a 

Súmula Vinculante 47, do STF, em relação aos honorários. Sem custas 

nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Transitada em julgado, 

expeça-se o correspondente ofício requisitório. E, após, arquive-se com a 

baixa necessária. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte 

Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publicada no PJe. 

Cuiabá-MT, 30 de julho de 2018. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e 

Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002747-27.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUARES ANTONIO BATISTA DO AMARAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL CLAUDIO BRANDAO OAB - MT0019145A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002747-27.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: JUARES ANTONIO BATISTA DO 

AMARAL EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. 

Cuida-se de ação de execução de título extrajudicial fundada em 

honorários advocatícios de atuação como defensor dativo nos Autos: n° 

15156-94.2015.811.0042 – Código 410442 e n° 22649-25.2015.811.0042 

Código 417430, todos em trâmite na 9ª Vara Criminal de Cuiabá-MT. A 

parte exequente postula o recebimento do valor de R$ 2.584,42 (Dois mil, 

quinhentos e oitenta e quatro reais e quarenta e dois centavos). De 

acordo com o Enunciado 3 do Juizado Especial da Fazenda Pública de 

Mato Grosso “A execução de título extrajudicial e judicial no Juizado 

Especial da Fazenda Pública segue o rito do art. 910 do CPC/15, 

facultando-se a oposição de embargos nos próprios autos. (APROVADO 

NO XIII ENCONTRO - ALTERADO NO XV ENCONTRO – CUIABÁ).” O Estado 

concordou com o cálculo. Passa-se ao julgamento. Registra-se que “a 

decisão judicial que arbitra honorários advocatícios a defensor dativo 

possui natureza de título executivo, líquido, certo e exigível, na forma dos 

arts. 24 do Estatuto da Advocacia e 585, V, do CPC independentemente da 

participação do Estado no processo e de apresentação à esfera 
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administrativa para a formação do título”. Precedentes: STJ, AgRg no REsp 

1537336 / MG, Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, T2, DJe 

28/09/2015; STJ, AgRg no REsp 1.370.209/ES, Rel. Ministro HUMBERTO 

MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 14/06/2013; STJ, AgRg no AREsp 

544.073/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 14/10/2014, DJe 20/10/2014. Ante o exposto, 

HOMOLOGA-SE o crédito no valor de total de R$ 2.584,42 (Dois mil, 

quinhentos e oitenta e quatr reais e quarenta e dois centavos)., referentes 

aos honorários advocatícios como defensor dativo. Transitada em julgado, 

expeça-se o necessário Após o transito em julgado da sentença, 

INTIME-SE a parte exequente para que apresente a Certidão original no 

Cartório, que deverá retê-lo para fins de cancelamento. Oficie-se o juízo 

da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá /MT acerca da presente 

execução e pagamento. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação do MMª. Juíza de Direito. Joselaine 

Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Publicada no PJe. Cuiabá-MT, 30 de julho de 2018. Gabriela Carina Knaul 

de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Comarca de Rondonópolis

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 264, DE 30 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 de Mato Grosso, resolve;

 Artigo 1º - Designar o servidor Ricardo Leite Vieira, matrícula nº 6183, 

como Gestor Judiciário substitut o, na 2ª Vara Especializada de Fazenda 

Pública, no período de 27 de julho a 05 de agosto de 201 8, em razão do 

usufruto de férias da servidora Jeannie Carla Costa Gonçalves, matrícula 

nº 25308.

 Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 895823 Nr: 3851-31.2018.811.0003

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->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: MARLUCE LOPES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA ANDREIA CIARINI 

VIOTT - OAB:18199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

MARLUCE LOPES DE OLIVIERA requer a retificação de seu registro civil 

sob o argumento de que, por erro do oficial de registro, a segunda via de 

sua certidão de nascimento, constou o seu nome como sendo Marlucia 

Lopes de Oliveira.

Às fls. 21, a parte autora noticia a perda do objeto de sua pretensão e 

requer a desistência de seu pedido.

O procedimento administrativo é voluntário e a extinção do pedido por 

desistência da parte interessada é possível a qualquer tempo, pois, seja 

qual for à decisão, sempre poderá ser revista pela via judicial.

Dessa forma, considerando o desinteresse da parte autora, determino o 

arquivamento deste procedimento com as baixas e anotações 

necessárias.

Sem custas.

Cumpra-se.

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003291-72.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHIRLEY FATIMA ZAMAR OAB - MT4310/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO ROBERTO PESCE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1003291-72/2018 Ação: Restituição c/c Indenização Autora: Luzia 

Soares. Réu: Geraldo Roberto Pesce. Vistos, etc. LUZIA SOARES, com 

qualificação nos autos, ingressara neste juízo com a presente “Ação de 

Restituição c/c Indenização” em desfavor de GERALDO ROBERTO PESCE, 

com qualificação nos autos, sobreveio o pedido tutela provisória de 

urgência, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte 

exequente, 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), devidamente atualizada, cumprindo integralmente o disposto no 

artigo 320 do Código de Processo Civil; b) carreando aos autos cópia 

legível dos documentos acostados aos autos às (fls.12/38 – 

correspondência ID 13029603, fl.10 a ID 13029669, fl.02), nos termos do 

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. Intime-se. 

Cumpra-se. Roo-MT, 09 de maio de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002444-41.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BASF SA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN FERNANDO SERRA ROCHA SANTOS OAB - MT19701/O 

(ADVOGADO)

ULISSES RABANEDA DOS SANTOS OAB - MT8948/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN PIERRE DIAS DE FREITAS (RÉU)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte requerente para, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifestar sobre o decurso de prazo de citação do 

requerido.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 821764 Nr: 3528-94.2016.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVA LOCAÇÃO LTDA, WEBER MOREIRA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSÓRCIO MENDES JUNIOR – ENPA - 

CONTÉCNICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS ARAUJO DA COSTA 

- OAB:11632, TAMIRIS CRUZ POIT - OAB:14659

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BARBARA QUEIROZ BORGES 

TESTA - OAB:OAB/MG 83.492, LEANDRO MARTINS PARREIRA - 

OAB:OAB/MG 86.037

 Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie, Julgo 

Improcedente os presentes embargos de declaração intentados por Enpa 

Engenharia e Parceeria Eireli – Em recuperação judicial, assim, via de 

consequência, mantenho a decisão (fl.106/108), em sua 

íntegra.Publique-se. Intimem-se. 
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Cumpra-se.Rondonópolis-Mt.,30/julho/2018.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.-

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 738306 Nr: 893-14.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONATHAS OLIVEIRA COUTINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. DA SILVA ALVES E CIA LTDA( 

MARMORARIA CRISTO REI), OSCAR MACEDO PEREIRA, CARLOS DE 

CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO OCAMPOS CARDOSO - 

OAB:11.878-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO SILVA - 

OAB:18408-A, MARCUS PETRÔNIO DE SOUZA DIAS - OAB:MT/9652

 Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie, Julgo 

Improcedente os presentes embargos de declaração intentados por 

Jonathas de Oliveira Coutinho, assim, via de consequência, mantenho a 

decisão (fl.193/303), em sua íntegra.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Rondonópolis-Mt.,30/julho/2018.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.-

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 380812 Nr: 9108-57.2006.811.0003

 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: WORKER CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISPMUR SINDICATO DOS SERVIDORES 

PÚBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONÓPOLIS / MT, MARIA APARECIDA 

PEREIRA DOS SANTOS, GLAYTON MARCUS MEIRA NUNES, MARLI 

SALES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERY BUENO DA SILVEIRA - 

OAB:303253/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO EUDES GOMES DE 

LIMA - OAB:MT/ 5773, GLAYTON MARCUS MEIRA NUNES - 

OAB:OAB/MT 5957, NALDECY SILVA DA SILVEIRA MACEDO - 

OAB:OAB/MT 20588/O

 Intimação das partes para ciência do inicio dos trabalhos periciais do 

contador perito Sr. Rodrigo Becher, ao dia 15/08/2018, às 14:00 hrs, no 

cartorio da vara para retirada dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 809788 Nr: 17861-85.2015.811.0003

 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: RAYANNE FERNANDA ALVES FERRARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie, Julgo 

Improcedente os presentes embargos de declaração intentados por 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A, assim, via de 

consequência, mantenho a decisão (fl.117/120), em sua 

í n t e g r a . P u b l i q u e - s e .  I n t i m e m - s e . 

Cumpra-se.Rondonópolis-Mt.,30/julho/2018.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.-

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 754370 Nr: 9972-17.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTANA AMARO DA CRUZ, MARIA EUNICE DA SILVA 

CRUZ, TIAGO DA SILVA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAÇÃO NOVA INTEGRAÇÃO, COMPANHIA 

MUTUAL DE SEGUROS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTRO EDSON DOS SANTOS 

DAMIAN - OAB:3615-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE DE ARAÚJO SIQUEIRA - 

OAB:OAB/PR 39549, BRUNO SILVA NAVEGA - OAB:OAB/RJ 118.948, 

EDUARDO RODRIGO COLOMBO - OAB:OAB/PR 42782, MAX PAULO DE 

SOUSA E SILVA - OAB:13965/MT

 Por tais motivos, indefiro o pedido de justiça gratuita formulado pela 

denunciada à lide.Para o desate da questão, entendo que a prova oral é 

suficiente, assim, designo o dia 23 de outubro de 2018, às 14:00 horas, 

para audiência de instrução e julgamento.Fixo o prazo comum de 15 

(quinze) dias para as partes apresentarem rol de testemunhas, na forma 

do § 4° do artigo 357 do mesmo Estatuto Processual.Intimem-se os autores 

para prestarem depoimento pessoal, conforme requerido pela empresa ré 

(fl.167).Expeça-se, com urgência, ofício à Seguradora Líder S/A (fl.169), 

com prazo de 20 (vinte) dias para informação.Intimem-se.Cumpra-se de 

imediatoRoo-Mt, 30/julho/2018.- Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª. 

Vara Cível.-

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 892804 Nr: 2716-81.2018.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMPONESA AGROPECUARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SISTEMA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZAID ARBID - OAB:MT/1822A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL BARUD CASQUEIRA 

PIMENTA - OAB:RJ 142.307

 Vistos e examinados.

 Os presentes EMBARGOS DE TERCEIRO foram rejeitados liminarmente, 

com fundamento na ilegitimidade ativa da embargante (fls. 807/810).

 Inconformada, a embargante interpôs recurso de apelação (fls. 812) e, 

posteriormente, formulou pedido de retratação, invocando o disposto no 

artigo 331 do CPC.

 Ocorre que o aludido dispositivo legal prevê a hipótese de retratação da 

decisão que indefere a petição inicial, consubstanciada no artigo 485, 

inciso I, do CPC; enquanto que a sentença proferida nestes autos rejeitou 

liminarmente os embargos de terceiro por verificar a ausência de 

legitimidade processual, prevista no inciso VI do artigo 485 do CPC.

 Deste modo, o pedido de retratação formulado não comporta apreciação, 

na medida em que a prestação jurisdicional de 1º Grau encontra-se 

encerrada, razão pela qual o único caminho a se tomar no presente 

processo é a sua imediata remessa à Instância Superior.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004459-12.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CHRISTIENSEN ROBERTH GAGLIARDI XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL GABRIEL TEIXEIRA LUIZ OAB - PR65424 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA HELENA MARGONATO DE CAIRES (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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004029-60.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUAREZ DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1004029-60.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: JUAREZ DA SILVA Vistos etc. Ressai dos autos que a parte 

autora ingressou com pedido de desistência da ação. Dispõe o artigo 485 

da Lei 13.105/15 (Novo Código de Processo Civil), em seu inciso VIII: “Art. 

485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) VIII - homologar a 

desistência da ação; (...)" Ante o exposto, em cumprimento aos limites 

procedimentais da Lei nº 13.105/15, HOMOLOGO, por sentença, a 

manifestação de desistência da ação exteriorizada pela parte autora. Via 

de consequência, JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução de 

mérito, nos estritos limites enunciativos do artigo 485, inciso VIII, da Lei nº 

13.105/15. Custas pelo autor. Sem honorários. Decorrido o prazo recursal, 

arquive-se, com as devidas baixas e anotações. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 29 de junho de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 708616 Nr: 3481-62.2012.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSCRIS TRANSPORTES RODOVIÁRIOS 

LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:84206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos, INTIMANDO o 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): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 714431 Nr: 9634-14.2012.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SBARDELLINI & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEVENUTO - COM. DE MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIANO PIRES VILAS BOAS - 

OAB:OAB/MG 154.853

 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): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 727866 Nr: 8712-36.2013.811.0003

 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: RODOVIVA TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECON - CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMAURI DE SOUSA BRITO FILHO 

- OAB:13625-B/MT, ILDO ROQUE GUARESCHI - OAB:5417-B/MT, 

SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - OAB:9724-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos, INTIMANDO o patrono da parte autora, da r. Decisão de fls. 193, 

nestes termos:

"Tendo em vista o encerramento do período de blindagem da executada na 

ação de recuperação judicial aludida nos autos, manifeste-se a parte 

exequente requerendo o que entender de direito em 05 (cinco) dias".

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 273918 Nr: 5607-08.2000.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE ULIVAR FAVRETTO, JEREMIAS FERRAZ 

DE ANDRADE NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO LUIZ HOLLENBACH - 

OAB:4736/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA FERREIRA LEITE - 

OAB:14081/MT, BRUNA LUIZA QUEIROZ MOLATO - OAB:18.396 MT, 

GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, JOSÉ ARNALDO 

JANSSEN NOGUEIRA - OAB:OAB/MT19.081-A, SERVIO TULIO DE 

BARCELOS - OAB:OAB/MT14.258-A

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO a Dra. BRUNNA LUIZA QUEIROZ MOLATO, 

OAB/MT nº 18396/MT, para no prazo de 03 (três) dias, DEVOLVER em 

cartório os autos que se encontram com carga, sob pena de busca e 

apreensão, além de perder o direito à vista fora de cartório e multa 

correspondente à metade do salário mínimo, tudo em conformidade com o 

artigo 234 do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 351968 Nr: 7142-93.2005.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO BATISTA ALVES PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIBERTI RODRIGUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE FAGUNDES GARCIA 

DUARTE ALVES PINTO - OAB:MT/ 6.294 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 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): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 321470 Nr: 7944-62.2003.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TREELOG S/A LOGISTICA DISTRIBUIÇÃO (ANTIGA - 

FERNANDO CHINAGLIA DISTRIBUIDORA S/A)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACIVE DISTRIBUIDORA DE PUBLICIDADE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE FIDALGO - 

OAB:SP172.650, LUIS FILIPE OLIVEIRA DE OLIVEIRA - OAB:MT/ 7.206 - 

B, LUIZ GUILHERME MOREIRA ALVES - OAB:68912

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SHIRLEI MESQUITA SANDIM - 

OAB:5257/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 da r. Decisão de fls. 1.002, 

nestes termos:

"Intime-se a parte exequente para indicar o CNPJ correto da executada, a 

fim de possibilitar a análise do petitório retro, haja vista que, consoante 
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consulta ao sistema Bacenjud, o CNPJ declinado na inicial não existe na 

base da SRF/UNICAD. Prazo: 15 (quinze) dias".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 436210 Nr: 4878-30.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA IMPERADOR LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCÍLIA GOMES - OAB:MT/5835-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO ALVES ATHAIDE - 

OAB:MT/11.858 - A, ROSIENE ALVES DE LIMA - OAB:18124/O

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos, INTIMANDO o 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): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 423404 Nr: 5611-30.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROLEMBERGUE PRADELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO LEMOS BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA BORGES JUNIOR 

- OAB:7637/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos, INTIMANDO o patrono da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo, para tanto, o que entender 

de direito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 755819 Nr: 10754-24.2014.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO E FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCELINO CORREA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:OAB/MT 16864-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): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 896562 Nr: 4132-84.2018.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLVO (BRASIL) S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D MUSSOLINI TRANSPORTES ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILI RIBEIRO TABORDA - 

OAB:OAB/MT 14.431-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 da r. Decisão de fls. 354, 

nestes termos:

 "Considerando que o sistema PJE encontra-se implantado nesta comarca 

desde maio de 2016, intime-se a parte autora para que distribua o feito de 

forma eletrônica, no prazo de 15 (quinze) dias, o que deverá ser 

comprovado nestes autos, no mesmo prazo".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 278112 Nr: 1852-39.2001.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO FERREIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISEU REIS DUARTE, JOACY BARBOSA 

DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO MORAES - OAB:4732/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:5417-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): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 701379 Nr: 9357-32.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DONIZETE BENTO DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LIDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:OAB/SP 156.187, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:MS/12.020-A, 

NESTOR MAYER - OAB:7618/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO 

- OAB:OAB/SP 192.649

 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 Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 775036 Nr: 4265-34.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE FRANCISCO OLIVEIRA SILVA, LUZIA 

IZABEL CAVALCANTE E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA SILVA BEZERRA 

RODRIGUES - OAB:19829/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA 

DURANDI - OAB:12.208-A

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos, INTIMANDO o patrono da parte requerida, da r. Decisão de fls. 133, 

nestes termos:

"Sobre o cálculo de fls. 131, manifeste-se a parte contrária em 05 (cinco) 

dias, e conclusos".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 775330 Nr: 4374-48.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A ADMINISTRADORA DE 

CARTÕES DE CRÉDITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCINEIDE SILVA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMANUELLA LUIZA SILVA 

CAMPOS RICHTER - OAB:20652/O, WILSON SALES BELCHIOR - 

OAB:17.314/OAB-CE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos, INTIMANDO o patrono da parte autora da r. Decisão de fls. 87, 

nestes termos: "Não obstante as razões que embasam o petitório retro, 

entendo que não é o caso de acolhimento do pedido de penhora do veículo 
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gravado com alienação fiduciária, já que este não integra o patrimônio do 

devedor, envolvendo propriedade do credor fiduciário. Nesse 

sentido:“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. 

PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. RESTRIÇÃO DO VEÍCULO. RENAJUD. 

DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. A alienação fiduciária é pacto de 

garantia entre o adquirente de um bem móvel e o financiador do bem. É 

contrato de direito real, consistente na alienação da coisa, cujo domínio 

resolúvel e posse indireta se transferem ao financiador (credor), em 

garantia do cumprimento da obrigação do adquirente (devedor) de pagar 

todo o valor do financiamento (art. 1.361 do Código Civil). O adquirente do 

bem, no caso, o veículo, fica impedido de aliená-lo antes da quitação da 

dívida, porque este não integra o seu patrimônio, vez que detém apenas a 

posse direta do veículo. O veículo gravado de alienação fiduciária não 

pode ser objeto de penhora, cujo bem é de propriedade do credor 

fiduciário e os direitos do devedor fiduciante. Somente após a quitação 

das prestações de financiamento, o veículo passará a ser de propriedade 

do devedor fiduciário. O devedor fiduciante possui o bem em nome do 

credor fiduciário. Há um desmembramento da posse, onde o devedor 

fiduciante tem a posse direta e o fiduciário, a indireta do bem. [...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 817418 Nr: 2022-83.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INJEDIESEL SERVIÇOS MECANICOS LTDA, 

JOSE AILTO DA SILVA, DILMA RODRIGUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CAÑAL - OAB:13578/A, PAULO EDUARDO DIAS DE CARVALHO - 

OAB:OAB/MT 13.577-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): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 759155 Nr: 12859-71.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos, INTIMANDO o 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): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 818935 Nr: 2525-07.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO CARTÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXXI LOCAÇÕES TRANSPORTE E 

TERRAPLANAGEM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738, MAICON ANTONIO FLORENCIO - OAB:20621/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos, INTIMANDO o 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 Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 775036 Nr: 4265-34.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE FRANCISCO OLIVEIRA SILVA, LUZIA 

IZABEL CAVALCANTE E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA SILVA BEZERRA 

RODRIGUES - OAB:19829/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA 

DURANDI - OAB:12.208-A

 Vistos etc.

Sobre o cálculo de fls. 131, manifeste-se a parte contrária em 05 (cinco) 

dias, e conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 818203 Nr: 2289-55.2016.811.0003

 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: CLEONICE DOS ANJOS MEIRELES, GRACIELA DOS 

ANJOS MEIRELES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAÇÃO SÃO LUIZ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON NOVAES PORTO - 

OAB:20.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ANTONIO MIRANDA 

MELLO - OAB:4363-A

 CERTIFICO que a audiência designada nestes autos foi cancelada em 

virtude da designação da magistrada, Dra. Aline Luciane Ribeiro Viana 

Quinto Bissoni, a partir de 24 de julho de 2018, para jurisdicionar 

exclusivamente a Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, 

bem como o Juiz Substituto, Dr. Luiz Antônio Sari, estar cumulando 02 

Varas, o que o impossibilita da realização da referida audiência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 795145 Nr: 12444-54.2015.811.0003

 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: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO NUNES MORENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIO BARBOSA DA SILVA - 

OAB:MT-15.562/0, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - 

OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSCELINO BARRETO 

MONTEIRO - OAB:/MT 3.764, RUBSON PEREIRA GUIMARAES - 

OAB:OAB/MT 18.839/0

 CERTIFICO que a audiência designada nestes autos foi cancelada em 

virtude da designação da magistrada, Dra. Aline Luciane Ribeiro Viana 

Quinto Bissoni, a partir de 24 de julho de 2018, para jurisdicionar 

exclusivamente a Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, 

bem como o Juiz Substituto, Dr. Luiz Antônio Sari, estar cumulando 02 

Varas, o que o impossibilita da realização da referida audiência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 781449 Nr: 6761-36.2015.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOLMIR ANTÔNIO DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON FARIA DE 

SIQUEIRA - OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS MANTOVANI - 

OAB:OAB/MT 16.955

 CERTIFICO que a audiência designada nestes autos foi cancelada em 

virtude da designação da magistrada, Dra. Aline Luciane Ribeiro Viana 

Quinto Bissoni, a partir de 24 de julho de 2018, para jurisdicionar 

exclusivamente a Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, 
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bem como o Juiz Substituto, Dr. Luiz Antônio Sari, estar cumulando 02 

Varas, o que o impossibilita da realização da referida audiência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 768773 Nr: 1600-45.2015.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL ALVES DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIARIA CONTINENTAL LTDA, MARIA 

REGINA MOTA, DANIEL ALVES DE FREITAS, REGIANEIDE GOMES DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON NEVES DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 15.257

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:00000000000000, VANDERLEI 

CHILANTE - OAB:OAB/MT3533A

 CERTIFICO que a audiência designada nestes autos foi cancelada em 

virtude da designação da magistrada, Dra. Aline Luciane Ribeiro Viana 

Quinto Bissoni, a partir de 24 de julho de 2018, para jurisdicionar 

exclusivamente a Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, 

bem como o Juiz Substituto, Dr. Luiz Antônio Sari, estar cumulando 02 

Varas, o que o impossibilita da realização da referida audiência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 736669 Nr: 15961-38.2013.811.0003

 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: JEFERSON VALENZUELA DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPACTUM EMPREENDIMENTOS, ANGELO 

BERNARDINO DE MENDONÇA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELO BERNARDINO DE 

MENDONÇA JUNIOR - OAB:16330/MT

 CERTIFICO que a audiência designada nestes autos foi cancelada em 

virtude da designação da magistrada, Dra. Aline Luciane Ribeiro Viana 

Quinto Bissoni, a partir de 24 de julho de 2018, para jurisdicionar 

exclusivamente a Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, 

bem como o Juiz Substituto, Dr. Luiz Antônio Sari, estar cumulando 02 

Varas, o que o impossibilita da realização da referida audiência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 715266 Nr: 10531-42.2012.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HIGOR FERREIRA DE SOUZA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIO ALMEIDA DE SOUZA - 

OAB:MT/11716

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A-MT

 CERTIFICO que a audiência designada nestes autos foi cancelada em 

virtude da designação da magistrada, Dra. Aline Luciane Ribeiro Viana 

Quinto Bissoni, a partir de 24 de julho de 2018, para jurisdicionar 

exclusivamente a Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, 

bem como o Juiz Substituto, Dr. Luiz Antônio Sari, estar cumulando 02 

Varas, o que o impossibilita da realização da referida audiência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 712143 Nr: 7193-60.2012.811.0003

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGERIO AUGUSTO DE OLIVEIRA NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE CEMAT CENTRAIS ELETRICAS 

MATOGROSSENSE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMIR BADRA DIB - 

OAB:5205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A/MT

 CERTIFICO que a audiência designada nestes autos foi cancelada em 

virtude da designação da magistrada, Dra. Aline Luciane Ribeiro Viana 

Quinto Bissoni, a partir de 24 de julho de 2018, para jurisdicionar 

exclusivamente a Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, 

bem como o Juiz Substituto, Dr. Luiz Antônio Sari, estar cumulando 02 

Varas, o que o impossibilita da realização da referida audiência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 709880 Nr: 4822-26.2012.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCE OLBACH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VR VEICULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GETÚLIO BALDOINO DA SILVA 

TERRA JUNIOR - OAB:15193/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAYTON MARCUS MEIRA 

NUNES - OAB:OAB/MT 5957

 CERTIFICO que a audiência designada nestes autos foi cancelada em 

virtude da designação da magistrada, Dra. Aline Luciane Ribeiro Viana 

Quinto Bissoni, a partir de 24 de julho de 2018, para jurisdicionar 

exclusivamente a Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, 

bem como o Juiz Substituto, Dr. Luiz Antônio Sari, estar cumulando 02 

Varas, o que o impossibilita da realização da referida audiência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 700943 Nr: 8915-66.2011.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIENE SANTANA DE MELO KLEIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU S/A, BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIELLE DE MATOS SOARES - 

OAB:OAB/MT9920

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 CERTIFICO que a audiência designada nestes autos foi cancelada em 

virtude da designação da magistrada, Dra. Aline Luciane Ribeiro Viana 

Quinto Bissoni, a partir de 24 de julho de 2018, para jurisdicionar 

exclusivamente a Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, 

bem como o Juiz Substituto, Dr. Luiz Antônio Sari, estar cumulando 02 

Varas, o que o impossibilita da realização da referida audiência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 417747 Nr: 196-66.2009.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: 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: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSCELINO BARRETO 

MONTEIRO - OAB:/MT 3.764, RUBSON PEREIRA GUIMARAES - 

OAB:OAB/MT 18.839/0

 CERTIFICO que a audiência designada nestes autos foi cancelada em 

virtude da designação da magistrada, Dra. Aline Luciane Ribeiro Viana 

Quinto Bissoni, a partir de 24 de julho de 2018, para jurisdicionar 

exclusivamente a Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, 

bem como o Juiz Substituto, Dr. Luiz Antônio Sari, estar cumulando 02 

Varas, o que o impossibilita da realização da referida audiência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari
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 Cod. Proc.: 895862 Nr: 3874-74.2018.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONE BATISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CARLOS DUARTE, ALEXANDRE 

ALVIN DA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENJAMIM DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 5.041

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DA 

COMARCA DE POXOREU - MT - OAB:

 CERTIFICO que a audiência designada nestes autos foi cancelada em 

virtude da designação da magistrada, Dra. Aline Luciane Ribeiro Viana 

Quinto Bissoni, a partir de 24 de julho de 2018, para jurisdicionar 

exclusivamente a Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, 

bem como o Juiz Substituto, Dr. Luiz Antônio Sari, estar cumulando 02 

Varas, o que o impossibilita da realização da referida audiência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 777359 Nr: 5200-74.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DE SOUZA CANDIDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL PRESBITERIANO DR. GORDON - 

HOSPITAL EVANGÉLICO DE RIO VERDE/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE RODEGUER - 

OAB:MT-15.121-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJANE MARA MAFFISSONI - 

OAB:14832/GO, HIGOR A. MENDONÇA FERREIRA - OAB:33.364-GO, 

Julyanna Vieira Leão Cabral - OAB:GO/21.409, Lydiane Furquim 

Ataides - OAB:GO/34.055, REYKA CATRINNE COSTA BARBOSA - 

OAB:21.322-GO, RICARDO DE PAIVA LEÃO - OAB:15623-GO

 CERTIFICO que a audiência designada nestes autos foi cancelada em 

virtude da designação da magistrada, Dra. Aline Luciane Ribeiro Viana 

Quinto Bissoni, a partir de 24 de julho de 2018, para jurisdicionar 

exclusivamente a Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, 

bem como o Juiz Substituto, Dr. Luiz Antônio Sari, estar cumulando 02 

Varas, o que o impossibilita da realização da referida audiência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 792103 Nr: 11145-42.2015.811.0003

 AÇÃO: Embargos->Recursos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WI FASHION CONFECÇÕES LTDA ME, WANDER 

FONSECA DE MORAES, IEDA XAVIER DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO SUL 

DE MATO GROSSO - SICRED

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEICI DO NASCIMENTO FACCO 

- OAB:OAB/MT 14.121, KENI MARLOVA FORGIARINI - OAB:OAB/MT 

16.610

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KASSIO BARBOSA DA SILVA - 

OAB:MT-15.562/0, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - 

OAB:OAB/MT6358

 CERTIFICO que a audiência designada nestes autos foi cancelada em 

virtude da designação da magistrada, Dra. Aline Luciane Ribeiro Viana 

Quinto Bissoni, a partir de 24 de julho de 2018, para jurisdicionar 

exclusivamente a Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, 

bem como o Juiz Substituto, Dr. Luiz Antônio Sari, estar cumulando 02 

Varas, o que o impossibilita da realização da referida audiência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 791573 Nr: 10912-45.2015.811.0003

 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: SILENI OLIVEIRA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICAN MOTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria de Fatima Gomes Coelho 

- OAB:MT0018452

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMIR BADRA DIB - 

OAB:5205/MT

 CERTIFICO que a audiência designada nestes autos foi cancelada em 

virtude da designação da magistrada, Dra. Aline Luciane Ribeiro Viana 

Quinto Bissoni, a partir de 24 de julho de 2018, para jurisdicionar 

exclusivamente a Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, 

bem como o Juiz Substituto, Dr. Luiz Antônio Sari, estar cumulando 02 

Varas, o que o impossibilita da realização da referida audiência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 782378 Nr: 7162-35.2015.811.0003

 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: PATRICIA SCHUTZ LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EF ENGLISH TOWN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMEIRE SANTOS MONTEIRO 

GONÇALVES - OAB:15.701/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CHRISTINA RISSON 

OLIVEIRA - OAB:257.302 SP, EMERSON SPIGOSSO - OAB:MT/5.821-B

 CERTIFICO que a audiência designada nestes autos foi cancelada em 

virtude da designação da magistrada, Dra. Aline Luciane Ribeiro Viana 

Quinto Bissoni, a partir de 24 de julho de 2018, para jurisdicionar 

exclusivamente a Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, 

bem como o Juiz Substituto, Dr. Luiz Antônio Sari, estar cumulando 02 

Varas, o que o impossibilita da realização da referida audiência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 797279 Nr: 13224-91.2015.811.0003

 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: MARCOS AURELIO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ GOMES DURAN - 

OAB:16.960-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOULART - OAB:OAB/MT 20.191-A

 CERTIFICO que a audiência designada nestes autos foi cancelada em 

virtude da designação da magistrada, Dra. Aline Luciane Ribeiro Viana 

Quinto Bissoni, a partir de 24 de julho de 2018, para jurisdicionar 

exclusivamente a Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, 

bem como o Juiz Substituto, Dr. Luiz Antônio Sari, estar cumulando 02 

Varas, o que o impossibilita da realização da referida audiência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 782231 Nr: 7099-10.2015.811.0003

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YURI AMARAL DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICTOR MARTINS SANTOS - 

OAB:18580/O

 CERTIFICO que a audiência designada nestes autos foi cancelada em 

virtude da designação da magistrada, Dra. Aline Luciane Ribeiro Viana 

Quinto Bissoni, a partir de 24 de julho de 2018, para jurisdicionar 

exclusivamente a Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, 

bem como o Juiz Substituto, Dr. Luiz Antônio Sari, estar cumulando 02 

Varas, o que o impossibilita da realização da referida audiência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 775420 Nr: 4393-54.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FATIMA DOS SANTOS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECI CASTILHO SOARES, NELSON 

MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEIR ALEXSANDER FRODER - 

OAB:MT/9699
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:, 

EDSON RITTER - OAB:OAB/MT15465

 CERTIFICO que a audiência designada nestes autos foi cancelada em 

virtude da designação da magistrada, Dra. Aline Luciane Ribeiro Viana 

Quinto Bissoni, a partir de 24 de julho de 2018, para jurisdicionar 

exclusivamente a Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, 

bem como o Juiz Substituto, Dr. Luiz Antônio Sari, estar cumulando 02 

Varas, o que o impossibilita da realização da referida audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 761998 Nr: 14477-51.2014.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LORONEI FLORES ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCELINO SALVIANO DE OLIVEIRA, HILDA 

DUARTE DE OLIVEIRA, JOCELINO SALVIANO DE OLIVEIRA, MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS - MT, HILDA DUARTE DE OLIVEIRA, MAXSIVONE 

MOREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCINO FERREIRA - 

OAB:12485/MT, MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS - OAB:12.776

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que a audiência designada nestes autos foi cancelada em 

virtude da designação da magistrada, Dra. Aline Luciane Ribeiro Viana 

Quinto Bissoni, a partir de 24 de julho de 2018, para jurisdicionar 

exclusivamente a Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, 

bem como o Juiz Substituto, Dr. Luiz Antônio Sari, estar cumulando 02 

Varas, o que o impossibilita da realização da referida audiência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 752857 Nr: 9225-67.2014.811.0003

 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: MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MARTINS DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 5.958

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT

 CERTIFICO que a audiência designada nestes autos foi cancelada em 

virtude da designação da magistrada, Dra. Aline Luciane Ribeiro Viana 

Quinto Bissoni, a partir de 24 de julho de 2018, para jurisdicionar 

exclusivamente a Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, 

bem como o Juiz Substituto, Dr. Luiz Antônio Sari, estar cumulando 02 

Varas, o que o impossibilita da realização da referida audiência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 750275 Nr: 7894-50.2014.811.0003

 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: MARCELO DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANINE COELHO DUARTE DE 

QUADROS - OAB:MT/9643

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210-A/MT

 CERTIFICO que a audiência designada nestes autos foi cancelada em 

virtude da designação da magistrada, Dra. Aline Luciane Ribeiro Viana 

Quinto Bissoni, a partir de 24 de julho de 2018, para jurisdicionar 

exclusivamente a Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, 

bem como o Juiz Substituto, Dr. Luiz Antônio Sari, estar cumulando 02 

Varas, o que o impossibilita da realização da referida audiência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 747534 Nr: 6484-54.2014.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GOMES E MOSCON LTDA ME, ANTONIO CESAR 

MOSCOU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE ELENSILZIE DE 

OLIVEIRA SABOIA - OAB:MT/6141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON NICOLA MAIOLINO 

- OAB:17147/O

 CERTIFICO que a audiência designada nestes autos foi cancelada em 

virtude da designação da magistrada, Dra. Aline Luciane Ribeiro Viana 

Quinto Bissoni, a partir de 24 de julho de 2018, para jurisdicionar 

exclusivamente a Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, 

bem como o Juiz Substituto, Dr. Luiz Antônio Sari, estar cumulando 02 

Varas, o que o impossibilita da realização da referida audiência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 741483 Nr: 2983-92.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGONESE & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RANKING ADUBO FOLIAR LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GELSON LUIS GALL DE 

OLIVEIRA - OAB:3966, GUSTAVO BOUVIE DE OLIVEIRA - OAB:16323

 CERTIFICO que a audiência designada nestes autos foi cancelada em 

virtude da designação da magistrada, Dra. Aline Luciane Ribeiro Viana 

Quinto Bissoni, a partir de 24 de julho de 2018, para jurisdicionar 

exclusivamente a Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, 

bem como o Juiz Substituto, Dr. Luiz Antônio Sari, estar cumulando 02 

Varas, o que o impossibilita da realização da referida audiência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 737367 Nr: 238-42.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZANATTA COMERCIO DE MOVEIS LTDA -ME, 

EMERSON ZANATTA BIFFE, DEOLINDA ZANATTA BIFFE, NERIVAN CESAR 

DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, GUSTAVO R GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAFNIS MIRANDA BRAGA - 

OAB:11174-MT, MYKAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA - OAB:OAB/ PR 

55172, NERIVAN CESAR DE OLIVEIRA - OAB:16756/O, VICTOR 

ALEXANDER MAZURA - OAB:OAB/PR 55.098

 CERTIFICO que a audiência designada nestes autos foi cancelada em 

virtude da designação da magistrada, Dra. Aline Luciane Ribeiro Viana 

Quinto Bissoni, a partir de 24 de julho de 2018, para jurisdicionar 

exclusivamente a Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, 

bem como o Juiz Substituto, Dr. Luiz Antônio Sari, estar cumulando 02 

Varas, o que o impossibilita da realização da referida audiência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 735676 Nr: 15187-08.2013.811.0003

 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: NAYARA DOS SANTOS PAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPACTUM EMPREENDIMENTOS, ANGELO 

BERNARDINO DE MENDONÇA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELO BERNARDINO DE 

MENDONÇA JUNIOR - OAB:16330/OAB/MT

 CERTIFICO que a audiência designada nestes autos foi cancelada em 

virtude da designação da magistrada, Dra. Aline Luciane Ribeiro Viana 

Quinto Bissoni, a partir de 24 de julho de 2018, para jurisdicionar 

exclusivamente a Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, 

bem como o Juiz Substituto, Dr. Luiz Antônio Sari, estar cumulando 02 
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Varas, o que o impossibilita da realização da referida audiência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 724801 Nr: 5768-61.2013.811.0003

 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: NATALENO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENE DE MARCO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALTER FERREIRA DA SILVA - 

OAB:24.443

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA 

- - OAB: 5152-A/MT

 CERTIFICO que a audiência designada nestes autos foi cancelada em 

virtude da designação da magistrada, Dra. Aline Luciane Ribeiro Viana 

Quinto Bissoni, a partir de 24 de julho de 2018, para jurisdicionar 

exclusivamente a Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, 

bem como o Juiz Substituto, Dr. Luiz Antônio Sari, estar cumulando 02 

Varas, o que o impossibilita da realização da referida audiência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 716180 Nr: 11544-76.2012.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRINEU WOLFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMAT - CENTRAIS ELETRICAS 

MATOGROSSENSES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL PENALVA VERDOLIN - 

OAB:10818/MT, SEBASTIÃO PEREIRA BUQUIGARÉ JÚNIOR - 

OAB:11687/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A MT, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:OAB/MT 4062

 CERTIFICO que a audiência designada nestes autos foi cancelada em 

virtude da designação da magistrada, Dra. Aline Luciane Ribeiro Viana 

Quinto Bissoni, a partir de 24 de julho de 2018, para jurisdicionar 

exclusivamente a Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, 

bem como o Juiz Substituto, Dr. Luiz Antônio Sari, estar cumulando 02 

Varas, o que o impossibilita da realização da referida audiência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 705104 Nr: 13082-29.2011.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA DOS ANCHIETA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE CEMAT CENTRAIS ELETRICAS 

MATOGROSSENSE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR GIRALDI FARIA - 

OAB:OAB/MT7245, RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - 

OAB:12093-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A/MT

 CERTIFICO que a audiência designada nestes autos foi cancelada em 

virtude da designação da magistrada, Dra. Aline Luciane Ribeiro Viana 

Quinto Bissoni, a partir de 24 de julho de 2018, para jurisdicionar 

exclusivamente a Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, 

bem como o Juiz Substituto, Dr. Luiz Antônio Sari, estar cumulando 02 

Varas, o que o impossibilita da realização da referida audiência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 703840 Nr: 11817-89.2011.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J F FERRAMENTAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DA COSTA GARCIA - 

OAB:9478/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13245-A/MT

 CERTIFICO que a audiência designada nestes autos foi cancelada em 

virtude da designação da magistrada, Dra. Aline Luciane Ribeiro Viana 

Quinto Bissoni, a partir de 24 de julho de 2018, para jurisdicionar 

exclusivamente a Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, 

bem como o Juiz Substituto, Dr. Luiz Antônio Sari, estar cumulando 02 

Varas, o que o impossibilita da realização da referida audiência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 448282 Nr: 3461-08.2011.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ GOMES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W A COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO 

LTDA (POSTO MARAJÓ), VICENTE BANDEIRA (POSTO BANDEIRA), 

POSTO INDAIÁ, DJ JOTAS MODAS, COMERCIAL ALTO ARAGUAIA 

DISTRIBUIDORA DE TECIDOS LTDA, MOBILAR SANCLERLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA LOURENÇO DE 

OLIVEIRA - OAB:23752/GO, Clayton César da Silva - OAB:20105-GO, 

ERICK DE ARLITEL OLIVEIRA - OAB:23752/GO, KISLEU GONÇALVES 

FERREIRA - OAB:21666/GO, NOÉ GONÇALVES FERREIRA - 

OAB:22569/GO

 CERTIFICO que a audiência designada nestes autos foi cancelada em 

virtude da designação da magistrada, Dra. Aline Luciane Ribeiro Viana 

Quinto Bissoni, a partir de 24 de julho de 2018, para jurisdicionar 

exclusivamente a Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, 

bem como o Juiz Substituto, Dr. Luiz Antônio Sari, estar cumulando 02 

Varas, o que o impossibilita da realização da referida audiência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 447062 Nr: 2243-42.2011.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA, LUIZ FERNANDO 

HOMEM DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHAPEUS CURY LTDA, FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA EXODUS I, 

BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ALVES ATHAIDE - 

OAB:MT/11.858 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842/A, JOSÉ ARNALDO JASSEN NOGUEIRA - 

OAB:OAB/MT19.081-A, ORESTES FERNANDO CORSSINI QUÉRCIA - 

OAB:145373/SP, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:OAB/MG 44698

 CERTIFICO que a audiência designada nestes autos foi cancelada em 

virtude da designação da magistrada, Dra. Aline Luciane Ribeiro Viana 

Quinto Bissoni, a partir de 24 de julho de 2018, para jurisdicionar 

exclusivamente a Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, 

bem como o Juiz Substituto, Dr. Luiz Antônio Sari, estar cumulando 02 

Varas, o que o impossibilita da realização da referida audiência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 440493 Nr: 9162-81.2010.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA DE OLIVEIRA GAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA MARTINS LEMOS - 

OAB:7376/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:OAB/M12790-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 CERTIFICO que a audiência designada nestes autos foi cancelada em 

virtude da designação da magistrada, Dra. Aline Luciane Ribeiro Viana 

Quinto Bissoni, a partir de 24 de julho de 2018, para jurisdicionar 

exclusivamente a Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, 
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bem como o Juiz Substituto, Dr. Luiz Antônio Sari, estar cumulando 02 

Varas, o que o impossibilita da realização da referida audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 429171 Nr: 11257-21.2009.811.0003

 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: SANDRA REGINA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIÁRIA AURORA LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA DE FRANÇA BORGES - 

OAB:18745/B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que a audiência designada nestes autos foi cancelada em 

virtude da designação da magistrada, Dra. Aline Luciane Ribeiro Viana 

Quinto Bissoni, a partir de 24 de julho de 2018, para jurisdicionar 

exclusivamente a Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, 

bem como o Juiz Substituto, Dr. Luiz Antônio Sari, estar cumulando 02 

Varas, o que o impossibilita da realização da referida audiência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 412872 Nr: 8722-56.2008.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSELITA MARTINS DE SOUZA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO MORAES DE OLIVEIRA, ESPÓLIO 

DE OSVALDO CIRILO, MARCIA APARECIDA CIRILO BORGES, LOURDES 

KALIX FERRO, IMOBILIÁRIA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA PINHEIRO - 

OAB:10946/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEANCARLO RIBEIRO - 

OAB:7179/MT

 CERTIFICO que a audiência designada nestes autos foi cancelada em 

virtude da designação da magistrada, Dra. Aline Luciane Ribeiro Viana 

Quinto Bissoni, a partir de 24 de julho de 2018, para jurisdicionar 

exclusivamente a Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, 

bem como o Juiz Substituto, Dr. Luiz Antônio Sari, estar cumulando 02 

Varas, o que o impossibilita da realização da referida audiência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 393646 Nr: 7181-22.2007.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLOVIS AUGUSTIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BAYER CROSCIENCE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - 

OAB:9724-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:76458/SP, LILIAN DOS SANTOS - OAB:6431-B/MT

 CERTIFICO que a audiência designada nestes autos foi cancelada em 

virtude da designação da magistrada, Dra. Aline Luciane Ribeiro Viana 

Quinto Bissoni, a partir de 24 de julho de 2018, para jurisdicionar 

exclusivamente a Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, 

bem como o Juiz Substituto, Dr. Luiz Antônio Sari, estar cumulando 02 

Varas, o que o impossibilita da realização da referida audiência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 841544 Nr: 9010-23.2016.811.0003

 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: TRANS GAITEIRO TRANSPORTES RODOVIARIOS DE 

CARGAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODORÁPIDO TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLAN MARCEL PAISANI - 

OAB:OAB/PR 45467

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEIRY ANTONIO DA SILVA 

AVILA - OAB:MS/6.090, Rafael Nepomuceno de Assis - OAB:12093-B

 CERTIFICO que a audiência designada nestes autos foi cancelada em 

virtude da designação da magistrada, Dra. Aline Luciane Ribeiro Viana 

Quinto Bissoni, a partir de 24 de julho de 2018, para jurisdicionar 

exclusivamente a Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, 

bem como o Juiz Substituto, Dr. Luiz Antônio Sari, estar cumulando 02 

Varas, o que o impossibilita da realização da referida audiência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 833378 Nr: 6660-62.2016.811.0003

 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: ESPÓLIO DE ELIZEU HATAMOTO DOS SANTOS, 

MARIZELMA VASCONCELOS DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA HATAMOTO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - 

OAB:16257/MT, RODOLFO PEREIRA FAGUNDES - OAB:OAB/MT13249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARINA DOS REIS BELTRÃO 

GUIMARÃES - OAB:OAB/MT 12.225

 CERTIFICO que a audiência designada nestes autos foi cancelada em 

virtude da designação da magistrada, Dra. Aline Luciane Ribeiro Viana 

Quinto Bissoni, a partir de 24 de julho de 2018, para jurisdicionar 

exclusivamente a Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, 

bem como o Juiz Substituto, Dr. Luiz Antônio Sari, estar cumulando 02 

Varas, o que o impossibilita da realização da referida audiência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 812748 Nr: 421-42.2016.811.0003

 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: ALINE RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO AMARAL DE FREITAS - 

OAB:15476/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 CERTIFICO que a audiência designada nestes autos foi cancelada em 

virtude da designação da magistrada, Dra. Aline Luciane Ribeiro Viana 

Quinto Bissoni, a partir de 24 de julho de 2018, para jurisdicionar 

exclusivamente a Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, 

bem como o Juiz Substituto, Dr. Luiz Antônio Sari, estar cumulando 02 

Varas, o que o impossibilita da realização da referida audiência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 815127 Nr: 1263-22.2016.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ REZENDE DA SILVA, NILVA AUXILIADORA 

REZENDE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR GOMES DE 

VASCONCELOS - OAB:13612

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, GUSTAVO R GOES NICOLADELLI - OAB:17.98/A

 CERTIFICO que a audiência designada nestes autos foi cancelada em 

virtude da designação da magistrada, Dra. Aline Luciane Ribeiro Viana 

Quinto Bissoni, a partir de 24 de julho de 2018, para jurisdicionar 

exclusivamente a Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, 

bem como o Juiz Substituto, Dr. Luiz Antônio Sari, estar cumulando 02 

Varas, o que o impossibilita da realização da referida audiência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 800915 Nr: 14715-36.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS FLAMIA, SYLVIA REGINA 
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GRANZOTTO FLAMIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRA LUIZA DE OLIVEIRA, GILDEMAR 

LIRA NAZÁRIO, MARIA LUCIA MIRANDA LIRA, IMOBILIARIA METRÓPOLE 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISMAEL MUHAMAD ABDEL 

JALIL - OAB:MT/5794

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7.666, ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7.666-O, ALVARO PEDROSO MARQUES 

DE OLIVEIRA - OAB:7.666 MT

 CERTIFICO que a audiência designada nestes autos foi cancelada em 

virtude da designação da magistrada, Dra. Aline Luciane Ribeiro Viana 

Quinto Bissoni, a partir de 24 de julho de 2018, para jurisdicionar 

exclusivamente a Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, 

bem como o Juiz Substituto, Dr. Luiz Antônio Sari, estar cumulando 02 

Varas, o que o impossibilita da realização da referida audiência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 800721 Nr: 14654-78.2015.811.0003

 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: J.B CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONDO CARDAN - VERNISSE E VERNISSE 

LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARMELI SCHIAVON - 

OAB:MT/11621-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEREMIAS FERRAS DE 

ANDRADE NETO - OAB:3.052-A

 CERTIFICO que a audiência designada nestes autos foi cancelada em 

virtude da designação da magistrada, Dra. Aline Luciane Ribeiro Viana 

Quinto Bissoni, a partir de 24 de julho de 2018, para jurisdicionar 

exclusivamente a Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, 

bem como o Juiz Substituto, Dr. Luiz Antônio Sari, estar cumulando 02 

Varas, o que o impossibilita da realização da referida audiência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 799705 Nr: 14275-40.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLIVIA ZUCATO JULIANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO GOULART

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:MT/14.280-B, RICARDO ALVES ATHAIDE - OAB:MT/11.858 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SHIRLEI MESQUITA SANDIM - 

OAB:5257/MT

 CERTIFICO que a audiência designada nestes autos foi cancelada em 

virtude da designação da magistrada, Dra. Aline Luciane Ribeiro Viana 

Quinto Bissoni, a partir de 24 de julho de 2018, para jurisdicionar 

exclusivamente a Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, 

bem como o Juiz Substituto, Dr. Luiz Antônio Sari, estar cumulando 02 

Varas, o que o impossibilita da realização da referida audiência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 774028 Nr: 3943-14.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLICIO FERREIRA DE SOUZA FLORINDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERASA EXPERIAN S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MARTINS DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 5.958

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 13.116, USSIEL TAVARES DA 

SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 CERTIFICO que a audiência designada nestes autos foi cancelada em 

virtude da designação da magistrada, Dra. Aline Luciane Ribeiro Viana 

Quinto Bissoni, a partir de 24 de julho de 2018, para jurisdicionar 

exclusivamente a Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, 

bem como o Juiz Substituto, Dr. Luiz Antônio Sari, estar cumulando 02 

Varas, o que o impossibilita da realização da referida audiência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 752858 Nr: 9226-52.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO JOSE MUZETTE, SERGIO OLIVEIRA 

GUIMARAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GELSON LUIS GALL DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MARTINS DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 5.958

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GELSON LUIS GALL DE 

OLIVEIRA - OAB:3966/MT

 CERTIFICO que a audiência designada nestes autos foi cancelada em 

virtude da designação da magistrada, Dra. Aline Luciane Ribeiro Viana 

Quinto Bissoni, a partir de 24 de julho de 2018, para jurisdicionar 

exclusivamente a Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, 

bem como o Juiz Substituto, Dr. Luiz Antônio Sari, estar cumulando 02 

Varas, o que o impossibilita da realização da referida audiência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 751698 Nr: 8623-76.2014.811.0003

 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: RC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO JULIANO VILALVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA OLIVEIRA ALVES - 

OAB:OAB/MT 16.060

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE LIMA ROSSONI - 

OAB:18581

 CERTIFICO que a audiência designada nestes autos foi cancelada em 

virtude da designação da magistrada, Dra. Aline Luciane Ribeiro Viana 

Quinto Bissoni, a partir de 24 de julho de 2018, para jurisdicionar 

exclusivamente a Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, 

bem como o Juiz Substituto, Dr. Luiz Antônio Sari, estar cumulando 02 

Varas, o que o impossibilita da realização da referida audiência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 748381 Nr: 6901-07.2014.811.0003

 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: TRANSPORTADORA BOTUVERA LTDA OU 

TRANSPORTES BOTUVERA, JORGE LUIS MARODIN, LUIS MATHEUS DE 

QUEIROZ MARODIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. S DE QUEIROZ &CIA LTDA- ME, JORGE LUIS 

MARODIN, TRANSPORTADORA BOTUVERA LTDA OU TRANSPORTES 

BOTUVERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JUNIOR - 

OAB:MT/4735, MANOEL MAZZUTTI NETO - OAB:16.647 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIR BRAGA JUNIOR - 

OAB:MT/4735, MANOEL MAZZUTTI NETO - OAB:16.647 OAB/MT

 CERTIFICO que a audiência designada nestes autos foi cancelada em 

virtude da designação da magistrada, Dra. Aline Luciane Ribeiro Viana 

Quinto Bissoni, a partir de 24 de julho de 2018, para jurisdicionar 

exclusivamente a Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, 

bem como o Juiz Substituto, Dr. Luiz Antônio Sari, estar cumulando 02 

Varas, o que o impossibilita da realização da referida audiência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 733165 Nr: 13221-10.2013.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILDA MOREIRA RODRIGUES DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO RIBEIRO MARTINS 

- OAB:MT 4.112

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 
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NOGUEIRA - OAB:OAB/MT19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MG 44698

 CERTIFICO que a audiência designada nestes autos foi cancelada em 

virtude da designação da magistrada, Dra. Aline Luciane Ribeiro Viana 

Quinto Bissoni, a partir de 24 de julho de 2018, para jurisdicionar 

exclusivamente a Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, 

bem como o Juiz Substituto, Dr. Luiz Antônio Sari, estar cumulando 02 

Varas, o que o impossibilita da realização da referida audiência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 731444 Nr: 11845-86.2013.811.0003

 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: ELOI FERNANDES DA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BGN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO JOAQUIM QUINEBRE - 

OAB:12196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16846-A

 CERTIFICO que a audiência designada nestes autos foi cancelada em 

virtude da designação da magistrada, Dra. Aline Luciane Ribeiro Viana 

Quinto Bissoni, a partir de 24 de julho de 2018, para jurisdicionar 

exclusivamente a Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, 

bem como o Juiz Substituto, Dr. Luiz Antônio Sari, estar cumulando 02 

Varas, o que o impossibilita da realização da referida audiência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 730429 Nr: 11009-16.2013.811.0003

 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: VALDECI JOSE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANHANGUERA EDUCACIONAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISI VIEIRA FERREIRA - 

OAB:OAB/MT10071-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CABETTE DE 

ANDRADE - OAB:9889-B/MT

 CERTIFICO que a audiência designada nestes autos foi cancelada em 

virtude da designação da magistrada, Dra. Aline Luciane Ribeiro Viana 

Quinto Bissoni, a partir de 24 de julho de 2018, para jurisdicionar 

exclusivamente a Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, 

bem como o Juiz Substituto, Dr. Luiz Antônio Sari, estar cumulando 02 

Varas, o que o impossibilita da realização da referida audiência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 720024 Nr: 1067-57.2013.811.0003

 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: ANDREIA TAVEIRA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALLIANZ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMIR BADRA DIB - 

OAB:5205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 CERTIFICO que a audiência designada nestes autos foi cancelada em 

virtude da designação da magistrada, Dra. Aline Luciane Ribeiro Viana 

Quinto Bissoni, a partir de 24 de julho de 2018, para jurisdicionar 

exclusivamente a Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, 

bem como o Juiz Substituto, Dr. Luiz Antônio Sari, estar cumulando 02 

Varas, o que o impossibilita da realização da referida audiência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 704034 Nr: 12011-89.2011.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRINI TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REPRESSÃO VIGILANCIA SEGURAÇA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER SHIMOSAKAI - 

OAB:MT/10386 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE ROSANA DE JESUS 

PENHAVEL - OAB:MS 15.322

 CERTIFICO que a audiência designada nestes autos foi cancelada em 

virtude da designação da magistrada, Dra. Aline Luciane Ribeiro Viana 

Quinto Bissoni, a partir de 24 de julho de 2018, para jurisdicionar 

exclusivamente a Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, 

bem como o Juiz Substituto, Dr. Luiz Antônio Sari, estar cumulando 02 

Varas, o que o impossibilita da realização da referida audiência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 700938 Nr: 8910-44.2011.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR MARTINS RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOTO TRAXX DA AMAZONIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA LINHARESNDE 

CASTRO - OAB:20559, GEREMIAS GENOUD JÚNIOR - OAB:MT/12.387, 

Lais Carmo - OAB:26.630-CE

 CERTIFICO que a audiência designada nestes autos foi cancelada em 

virtude da designação da magistrada, Dra. Aline Luciane Ribeiro Viana 

Quinto Bissoni, a partir de 24 de julho de 2018, para jurisdicionar 

exclusivamente a Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, 

bem como o Juiz Substituto, Dr. Luiz Antônio Sari, estar cumulando 02 

Varas, o que o impossibilita da realização da referida audiência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 442152 Nr: 10820-43.2010.811.0003

 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: DOM GABRIEL ACABAMENTOS E MATERIAIS DE 

CONSTRUCAO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSELERI TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMIR MARCELO GIMENEZ 

GONÇALVES - OAB:10083/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9494/MT, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725/MT

 CERTIFICO que a audiência designada nestes autos foi cancelada em 

virtude da designação da magistrada, Dra. Aline Luciane Ribeiro Viana 

Quinto Bissoni, a partir de 24 de julho de 2018, para jurisdicionar 

exclusivamente a Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, 

bem como o Juiz Substituto, Dr. Luiz Antônio Sari, estar cumulando 02 

Varas, o que o impossibilita da realização da referida audiência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 441816 Nr: 10486-09.2010.811.0003

 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: JOEL RUFINO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUREO CANDIDO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILMA AVELINO DOS SANTOS 

ROSSONI - OAB:OAB/MT 6.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNALDO DE CARVALHO 

AGUIAR - OAB:3179/MT, JEANCARLO RIBEIRO - OAB:7179/MT

 CERTIFICO que a audiência designada nestes autos foi cancelada em 

virtude da designação da magistrada, Dra. Aline Luciane Ribeiro Viana 

Quinto Bissoni, a partir de 24 de julho de 2018, para jurisdicionar 

exclusivamente a Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, 

bem como o Juiz Substituto, Dr. Luiz Antônio Sari, estar cumulando 02 

Varas, o que o impossibilita da realização da referida audiência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 441232 Nr: 9901-54.2010.811.0003

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMELINO ARAUJO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIOMAR OLIVEIRA MENDONCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - 

OAB:12452/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIOMAR OLIVEIRA 

MENDONÇA - OAB:14330/GO

 CERTIFICO que a audiência designada nestes autos foi cancelada em 

virtude da designação da magistrada, Dra. Aline Luciane Ribeiro Viana 

Quinto Bissoni, a partir de 24 de julho de 2018, para jurisdicionar 

exclusivamente a Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, 

bem como o Juiz Substituto, Dr. Luiz Antônio Sari, estar cumulando 02 

Varas, o que o impossibilita da realização da referida audiência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 438426 Nr: 7093-76.2010.811.0003

 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: RECUPERADORA DE PNEUS LODI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA CARDOSO DE 

OLIVEIRA - OAB:12.637-B/MT, JULIANO TANNUS - OAB:10292/MS, 

LUIS FILIPE OLIVEIRA DE OLIVEIRA - OAB:7.206-B, MARCUS 

PETRÔNIO DE SOUZA DIAS - OAB:MT/9652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A/MT, OZANA BATISTA GUSMAO - 

OAB:OAB/MT4.062

 CERTIFICO que a audiência designada nestes autos foi cancelada em 

virtude da designação da magistrada, Dra. Aline Luciane Ribeiro Viana 

Quinto Bissoni, a partir de 24 de julho de 2018, para jurisdicionar 

exclusivamente a Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, 

bem como o Juiz Substituto, Dr. Luiz Antônio Sari, estar cumulando 02 

Varas, o que o impossibilita da realização da referida audiência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 425150 Nr: 7269-89.2009.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TANIA MARIA MARCOLAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, BANCO UNIBANCO 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILMA AVELINO DOS SANTOS 

ROSSONI - OAB:OAB/MT 6.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA LUIZA QUEIROZ 

MOLATO - OAB:18.396 MT, MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6189/MT

 CERTIFICO que a audiência designada nestes autos foi cancelada em 

virtude da designação da magistrada, Dra. Aline Luciane Ribeiro Viana 

Quinto Bissoni, a partir de 24 de julho de 2018, para jurisdicionar 

exclusivamente a Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, 

bem como o Juiz Substituto, Dr. Luiz Antônio Sari, estar cumulando 02 

Varas, o que o impossibilita da realização da referida audiência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 379307 Nr: 7629-29.2006.811.0003

 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: VITORIANO LIMEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIVAL POHL MOREIRA DE 

CASTILHO - OAB:MT/3981

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8.521/MT, LAÉRCIO FAEDA - OAB:3589-B/MT, WILLIAN JOSE DE 

ARAUJO - OAB:MT/3928

 CERTIFICO que a audiência designada nestes autos foi cancelada em 

virtude da designação da magistrada, Dra. Aline Luciane Ribeiro Viana 

Quinto Bissoni, a partir de 24 de julho de 2018, para jurisdicionar 

exclusivamente a Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, 

bem como o Juiz Substituto, Dr. Luiz Antônio Sari, estar cumulando 02 

Varas, o que o impossibilita da realização da referida audiência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 825542 Nr: 4850-52.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARCOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOYSES NAVES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁTILA RODRIGUES JAPIASSÚ 

DOS SANTOS - OAB:15527/O, JONATAS RODRIGUES JAPIASSU DOS 

SANTOS - OAB:OAB/ MT 16983, ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS 

SANTOS - OAB:MT/13.620-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR SPERANZA 

JUNIOR - OAB:15.290/2000

 CERTIFICO que a audiência designada nestes autos foi cancelada em 

virtude da designação da magistrada, Dra. Aline Luciane Ribeiro Viana 

Quinto Bissoni, a partir de 24 de julho de 2018, para jurisdicionar 

exclusivamente a Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, 

bem como o Juiz Substituto, Dr. Luiz Antônio Sari, estar cumulando 02 

Varas, o que o impossibilita da realização da referida audiência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 822620 Nr: 3838-03.2016.811.0003

 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: PATRICIA CONCEIÇÃO TALON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMIR BADRA DIB - 

OAB:5205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDO LECUGA 

GOULART - OAB:20.191-A

 CERTIFICO que a audiência designada nestes autos foi cancelada em 

virtude da designação da magistrada, Dra. Aline Luciane Ribeiro Viana 

Quinto Bissoni, a partir de 24 de julho de 2018, para jurisdicionar 

exclusivamente a Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, 

bem como o Juiz Substituto, Dr. Luiz Antônio Sari, estar cumulando 02 

Varas, o que o impossibilita da realização da referida audiência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 813485 Nr: 716-79.2016.811.0003

 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: MANOEL NERES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO VITOR MOMBERGUE 

NASCIMENTO - OAB:OAB/ SP 301.306

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERAMARI 

- OAB:3.056 MT

 CERTIFICO que a audiência designada nestes autos foi cancelada em 

virtude da designação da magistrada, Dra. Aline Luciane Ribeiro Viana 

Quinto Bissoni, a partir de 24 de julho de 2018, para jurisdicionar 

exclusivamente a Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, 

bem como o Juiz Substituto, Dr. Luiz Antônio Sari, estar cumulando 02 

Varas, o que o impossibilita da realização da referida audiência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 819912 Nr: 2889-76.2016.811.0003

 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: MARCIO OLIVEIRA FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI MOVEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIO PAIÃO - OAB:18145-MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 CERTIFICO que a audiência designada nestes autos foi cancelada em 

virtude da designação da magistrada, Dra. Aline Luciane Ribeiro Viana 

Quinto Bissoni, a partir de 24 de julho de 2018, para jurisdicionar 

exclusivamente a Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, 

bem como o Juiz Substituto, Dr. Luiz Antônio Sari, estar cumulando 02 

Varas, o que o impossibilita da realização da referida audiência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 812708 Nr: 396-29.2016.811.0003

 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: SUZIANE GARCETE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOA VISTA SERVIÇOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CESAR DE OLIVEIRA - 

OAB:16686/8

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA 

DE FIGUEIREDO - OAB:OAB/MT 7627-A

 CERTIFICO que a audiência designada nestes autos foi cancelada em 

virtude da designação da magistrada, Dra. Aline Luciane Ribeiro Viana 

Quinto Bissoni, a partir de 24 de julho de 2018, para jurisdicionar 

exclusivamente a Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, 

bem como o Juiz Substituto, Dr. Luiz Antônio Sari, estar cumulando 02 

Varas, o que o impossibilita da realização da referida audiência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 811026 Nr: 18240-26.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEANDRO FERREIRA MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MTSUL - TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES 

LTDA, ANTONIO ALBERTO MARQUES AQUINO, HDI SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO MALUF 

PEREIRA - OAB:10407/mt, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ - 

OAB:OAB/MT8506A

 CERTIFICO que a audiência designada nestes autos foi cancelada em 

virtude da designação da magistrada, Dra. Aline Luciane Ribeiro Viana 

Quinto Bissoni, a partir de 24 de julho de 2018, para jurisdicionar 

exclusivamente a Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, 

bem como o Juiz Substituto, Dr. Luiz Antônio Sari, estar cumulando 02 

Varas, o que o impossibilita da realização da referida audiência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 798404 Nr: 13662-20.2015.811.0003

 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: LUZINETE MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSE S/A 

-ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILMA AVELINO DOS SANTOS 

ROSSONI - OAB:OAB/MT 6.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOULART - OAB:OAB/MT 20.191-A

 CERTIFICO que a audiência designada nestes autos foi cancelada em 

virtude da designação da magistrada, Dra. Aline Luciane Ribeiro Viana 

Quinto Bissoni, a partir de 24 de julho de 2018, para jurisdicionar 

exclusivamente a Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, 

bem como o Juiz Substituto, Dr. Luiz Antônio Sari, estar cumulando 02 

Varas, o que o impossibilita da realização da referida audiência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 782628 Nr: 7262-87.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON SPIGOSSO - 

OAB:5821/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DE VITTO JR. - 

OAB:4.838-A

 CERTIFICO que a audiência designada nestes autos foi cancelada em 

virtude da designação da magistrada, Dra. Aline Luciane Ribeiro Viana 

Quinto Bissoni, a partir de 24 de julho de 2018, para jurisdicionar 

exclusivamente a Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, 

bem como o Juiz Substituto, Dr. Luiz Antônio Sari, estar cumulando 02 

Varas, o que o impossibilita da realização da referida audiência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 781680 Nr: 6854-96.2015.811.0003

 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: ILSON PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Almir M. Gimenez - 

OAB:OAB/MT 10.083

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 CERTIFICO que a audiência designada nestes autos foi cancelada em 

virtude da designação da magistrada, Dra. Aline Luciane Ribeiro Viana 

Quinto Bissoni, a partir de 24 de julho de 2018, para jurisdicionar 

exclusivamente a Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, 

bem como o Juiz Substituto, Dr. Luiz Antônio Sari, estar cumulando 02 

Varas, o que o impossibilita da realização da referida audiência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 777169 Nr: 5107-14.2015.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B H CAMARGO DA SILVA, ADEMIR CAMARGO 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:MT 8.123, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:MS 16.644-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMIR BADRA DIB - 

OAB:5205/MT

 CERTIFICO que a audiência designada nestes autos foi cancelada em 

virtude da designação da magistrada, Dra. Aline Luciane Ribeiro Viana 

Quinto Bissoni, a partir de 24 de julho de 2018, para jurisdicionar 

exclusivamente a Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, 

bem como o Juiz Substituto, Dr. Luiz Antônio Sari, estar cumulando 02 

Varas, o que o impossibilita da realização da referida audiência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 756783 Nr: 11367-44.2014.811.0003

 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: GIOVANI DUARTE FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA BAVARESCO DE SOUZA 

- OAB:MT/ 14.627

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT3127A

 CERTIFICO que a audiência designada nestes autos foi cancelada em 

virtude da designação da magistrada, Dra. Aline Luciane Ribeiro Viana 

Quinto Bissoni, a partir de 24 de julho de 2018, para jurisdicionar 

exclusivamente a Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, 

bem como o Juiz Substituto, Dr. Luiz Antônio Sari, estar cumulando 02 

Varas, o que o impossibilita da realização da referida audiência.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 746754 Nr: 6027-22.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HASS & ARRUDA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REAL E CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR GIRALDI FARIA - 

OAB:OAB/MT7245

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE RITA POTRICH - 

OAB:OAB/MS 7777, SIDINEIA DELFINO LIRA FALCO - OAB:14726

 CERTIFICO que a audiência designada nestes autos foi cancelada em 

virtude da designação da magistrada, Dra. Aline Luciane Ribeiro Viana 

Quinto Bissoni, a partir de 24 de julho de 2018, para jurisdicionar 

exclusivamente a Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, 

bem como o Juiz Substituto, Dr. Luiz Antônio Sari, estar cumulando 02 

Varas, o que o impossibilita da realização da referida audiência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 732455 Nr: 12663-38.2013.811.0003

 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: JOSE DOS SANTOS CIRINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSORCIO NACIONAL RECON, SHINERAY 

MOTOS (GP MOTOS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENE DOS REIS MAIA - 

OAB:15994

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALYSSON TOSIN - OAB:86925, 

ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO - OAB:23.255 OAB/PE, 

PAMELA GHIOTTE MATEUS - OAB:20453/O

 CERTIFICO que a audiência designada nestes autos foi cancelada em 

virtude da designação da magistrada, Dra. Aline Luciane Ribeiro Viana 

Quinto Bissoni, a partir de 24 de julho de 2018, para jurisdicionar 

exclusivamente a Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, 

bem como o Juiz Substituto, Dr. Luiz Antônio Sari, estar cumulando 02 

Varas, o que o impossibilita da realização da referida audiência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 727244 Nr: 8128-66.2013.811.0003

 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: SONIA MARIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOVEIS ROMERA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MARTINS DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 5.958

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ DA COSTA RIBEIRO - 

OAB:OAB/PR20.300, DIOGO LOPES VILELA BERBEL - OAB:/PR 41766, 

JOSE MANOEL GARCIA FERNANDES - OAB:12855

 CERTIFICO que a audiência designada nestes autos foi cancelada em 

virtude da designação da magistrada, Dra. Aline Luciane Ribeiro Viana 

Quinto Bissoni, a partir de 24 de julho de 2018, para jurisdicionar 

exclusivamente a Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, 

bem como o Juiz Substituto, Dr. Luiz Antônio Sari, estar cumulando 02 

Varas, o que o impossibilita da realização da referida audiência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 726228 Nr: 7172-50.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIAO JOSE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - OAB:OAB/MT 

16.691/A, MARCELO ZAINA DE OLIVEIRA - OAB:OABMT 15.935

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO EUDES GOMES DE 

LIMA - OAB:MT/ 5773

 CERTIFICO que a audiência designada nestes autos foi cancelada em 

virtude da designação da magistrada, Dra. Aline Luciane Ribeiro Viana 

Quinto Bissoni, a partir de 24 de julho de 2018, para jurisdicionar 

exclusivamente a Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, 

bem como o Juiz Substituto, Dr. Luiz Antônio Sari, estar cumulando 02 

Varas, o que o impossibilita da realização da referida audiência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 713322 Nr: 8435-54.2012.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALMIRO JOSE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MARTINS DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 5.958

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT

 CERTIFICO que a audiência designada nestes autos foi cancelada em 

virtude da designação da magistrada, Dra. Aline Luciane Ribeiro Viana 

Quinto Bissoni, a partir de 24 de julho de 2018, para jurisdicionar 

exclusivamente a Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, 

bem como o Juiz Substituto, Dr. Luiz Antônio Sari, estar cumulando 02 

Varas, o que o impossibilita da realização da referida audiência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 704691 Nr: 12669-16.2011.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULA FERNANDA RODRIGUES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE AVELINO DOS SANTOS - 

OAB:MT/4.749

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT

 CERTIFICO que a audiência designada nestes autos foi cancelada em 

virtude da designação da magistrada, Dra. Aline Luciane Ribeiro Viana 

Quinto Bissoni, a partir de 24 de julho de 2018, para jurisdicionar 

exclusivamente a Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, 

bem como o Juiz Substituto, Dr. Luiz Antônio Sari, estar cumulando 02 

Varas, o que o impossibilita da realização da referida audiência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 451747 Nr: 6926-25.2011.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTENCYR R SANTIAGO EPP, WALTENCYR 

RODRIGUES SANTIAGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M R CLOSS CONTABILIDADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KADMO MARTINS FERREIRA 

LIMA - OAB:MT/7039-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDUARDO BENES INACO 

- OAB:MT/14.460/B

 CERTIFICO que a audiência designada nestes autos foi cancelada em 

virtude da designação da magistrada, Dra. Aline Luciane Ribeiro Viana 

Quinto Bissoni, a partir de 24 de julho de 2018, para jurisdicionar 

exclusivamente a Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, 

bem como o Juiz Substituto, Dr. Luiz Antônio Sari, estar cumulando 02 

Varas, o que o impossibilita da realização da referida audiência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 439276 Nr: 7943-33.2010.811.0003

 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: ANTONIO RENATO FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE NAVES DE OLIVEIRA, IMOBILIARIA 

SANTA FE LTDA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:OAB/M12790-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 CERTIFICO que a audiência designada nestes autos foi cancelada em 

virtude da designação da magistrada, Dra. Aline Luciane Ribeiro Viana 

Quinto Bissoni, a partir de 24 de julho de 2018, para jurisdicionar 

exclusivamente a Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, 

bem como o Juiz Substituto, Dr. Luiz Antônio Sari, estar cumulando 02 

Varas, o que o impossibilita da realização da referida audiência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 435287 Nr: 3955-04.2010.811.0003

 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: WILLERSON DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEUSDETE MAURICIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚNIOR SÉRGIO MARIM - 

OAB:MT/6.295, NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - OAB:NUPRAJÚ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que a audiência designada nestes autos foi cancelada em 

virtude da designação da magistrada, Dra. Aline Luciane Ribeiro Viana 

Quinto Bissoni, a partir de 24 de julho de 2018, para jurisdicionar 

exclusivamente a Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, 

bem como o Juiz Substituto, Dr. Luiz Antônio Sari, estar cumulando 02 

Varas, o que o impossibilita da realização da referida audiência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 412621 Nr: 8552-84.2008.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELY BUENO CREVELARI ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONDON PLAZA SHOPPING LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA 

LEITE - OAB:OAB/MT 8956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO SANTOS DE 

REZENDE - OAB:6.358/MT

 CERTIFICO que a audiência designada nestes autos foi cancelada em 

virtude da designação da magistrada, Dra. Aline Luciane Ribeiro Viana 

Quinto Bissoni, a partir de 24 de julho de 2018, para jurisdicionar 

exclusivamente a Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, 

bem como o Juiz Substituto, Dr. Luiz Antônio Sari, estar cumulando 02 

Varas, o que o impossibilita da realização da referida audiência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 405511 Nr: 1208-52.2008.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIARIA CONTINENTAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 CERTIFICO que a audiência designada nestes autos foi cancelada em 

virtude da designação da magistrada, Dra. Aline Luciane Ribeiro Viana 

Quinto Bissoni, a partir de 24 de julho de 2018, para jurisdicionar 

exclusivamente a Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, 

bem como o Juiz Substituto, Dr. Luiz Antônio Sari, estar cumulando 02 

Varas, o que o impossibilita da realização da referida audiência.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 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:

 INTIMAÇÃO do patrono da credora hipotecária, a empresa Petrobrás 

Distribuidora S/A - BR, o Dr. JULIAN DAVIS DE SANTA ROSA, inscrito na 

OAB/MT 6.998, acerca da r. Decisão de fls. 335/336.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 822062 Nr: 3630-19.2016.811.0003

 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: IDELFONSO BORGES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSALVO DOS SANTOS SALLES 

- OAB:OAB/MT 15986

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNADO R. DE O. CASTRO - 

OAB:14.992-A, CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13.431-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GETÚLIO BALDOINO 

DA SILVA TERRA JUNIOR, para devolução dos autos nº 

3630-19.2016.811.0003, Protocolo 822062, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 794711 Nr: 12243-62.2015.811.0003

 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: DENISE RODEGUER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE RODEGUER - 

OAB:291039/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos, INTIMANDO os patronos das partes acerca da r. Decisão de fls. 

322, nestes termos:

"Manifestem-se as partes sobre o interesse na produção de prova neste 

feito, em 05 (cinco) dias.

Em caso positivo, deverão especificar as provas que desejam produzir e 

sua finalidade, sob pena de indeferimento e julgamento de plano da 

demanda manejada".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 441948 Nr: 10617-81.2010.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPO SUPERMERCADO REAL LTDA, 

THEREZINHA SOBRAL KULEVICZ, RICARDO JOSE KULEVICZ, RENATA 

CRISTINA KULEVICZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos, INTIMANDO o patrono da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo, para tanto, o que entender 

de direito, sob pena de extinção.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005873-79.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEMIR DE ARAGAO SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA PROVIDENCIAR O PAGAMENTO 

DAS CUSTAS PROCESSUAIS NOS VALORES COTADOS NO ID Nº. 

13371938, R$1.380,20 POR MEIO DE GUIA AO FUNAJURIS E R$14,81 

DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE DO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR (AG. 

0551-7, C/C 44017-5, BANCO DO BRASIL) , NO PRAZO DE 05 (CINCO) 

DIAS, SOB PENA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE DÉBITO PARA DÍVIDA 

ATIVA OU PROTESTO CONFORME PROVIMENTOS 40/2014 e 

88/2014-CGJ/MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000634-31.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE OLIVEIRA GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA PARA PROVIDENCIAR O PAGAMENTO 

DAS CUSTAS PROCESSUAIS NOS VALORES COTADOS NO ID Nº. 

13372256, R$ POR MEIO DE GUIA AO FUNAJURIS E R$14,81 DEPÓSITO 

EM CONTA CORRENTE DO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR (AG. 0551-7, C/C 

44017-5, BANCO DO BRASIL) , NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, SOB 

PENA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE DÉBITO PARA DÍVIDA ATIVA OU 

PROTESTO CONFORME PROVIMENTOS 40/2014 e 88/2014-CGJ/MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000438-27.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GISLENE KARINA RODRIGUES RAMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO CARVALHO GONCALVES OAB - MT0019989A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA PARA PROVIDENCIAR O PAGAMENTO 

DAS CUSTAS PROCESSUAIS NOS VALORES COTADOS NO ID Nº. 

13372344, R$544,26 POR MEIO DE GUIA AO FUNAJURIS E R$14,81 

DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE DO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR (AG. 

0551-7, C/C 44017-5, BANCO DO BRASIL) , NO PRAZO DE 05 (CINCO) 

DIAS, SOB PENA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE DÉBITO PARA DÍVIDA 

ATIVA OU PROTESTO CONFORME PROVIMENTOS 40/2014 e 

88/2014-CGJ/MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000690-64.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IVANIR DOS SANTOS AMORIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE SERGIO MARTINS RIBEIRO OAB - MT0014310A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA CIÊNCIA 

DO PAGAMENTO REALIZADO PELA PARTE REQUERIDA, E 

MANIFESTAÇÃO, NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005031-36.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDILZA SANTOS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDENICIO AVELINO SANTOS OAB - MT15525/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVA INTERNET E TECNOLOGIA LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAIO HENRIQUE MOREIRA ROMAN OAB - MT18876/O (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES PARA MANIFESTAÇÃO 

ACERCA DA PROPOSTA DE HONORÁRIOS PERICIAIS ID. 

12716483/12716483, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000920-09.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SABRINA DA SILVA GONCALVES OAB - MT15529/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA MANIFESTAR ACERCA DA PROPOSTA 

DE HONORÁRIOS PERICIAIS ID. 12760449/12760581, NO PRAZO DE 05 

(CINCO) DIAS.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003506-19.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO GOMES GOES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNALDO FRANCO DE ARAUJO OAB - MT0013807A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA CORREA DE PROENCA (RÉU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do Advogado da parte autora para 

manifestar no prazo legal acerca da correspondência devolvida ID 

nº14453668

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1006361-34.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON FERREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO GERALDO DE LIMA OAB - MT6256/O (ADVOGADO)

PAULA LUANA SAGGIN FACIONI DE LIMA OAB - MT21748/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA MARQUES DOS ANJOS (RÉU)

Outros Interessados:

EURICA CANDIDA GOUVEIA DIAS (CONFINANTES)

ARIDIO GONCALVES DIAS (CONFINANTES)

LUCIENE DA SILVA LIMA (CONFINANTES)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do Advogado da parte autora para 

manifestar no prazo legal acerca da correspondência devolvida ID 

nº14453538

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000940-29.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIR PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICK ANDREI VIEIRA OAB - MT21426/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA TROPICAL LIMITADA - ME (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do Advogado da parte autora para 

manifestar no prazo legal acerca da correspondência devolvida ID 

nº14453316

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008559-44.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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APARECIDA NEVES RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISVALDO SILVA JARDIM OAB - MT0008183S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGIPLAN PROMOTORA DE VENDAS LTDA (RÉU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do Advogado da parte autora para 

manifestar no prazo legal acerca da correspondência devolvida ID 

nº14453218

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003551-23.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IGOR FERNANDES MORBECK PINA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR ACERCA DA CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, NO 

PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000777-49.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA OAB - RJ135753 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FANAVIA DE FRANCA DOURADO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR ACERCA DA CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, NO 

PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000578-95.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GP CATARINENSE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELAINE DA SILVA STOCK OAB - RS0066980A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO DE OPERACOES LOGISTICAS E TRANSPORTE LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do Advogado da parte autora para 

manifestar no prazo legal acerca da correspondência devolvida ID 

nº14477158

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 776912 Nr: 5022-28.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: B A COMERCIO DE MADEIRAS LTDA, IVANIR GODOI 

BERTOLDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JP CONSTRUÇÕES, JOÃO PROENÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISMAEL MUHAMAD ABDEL 

JALIL - OAB:MT/5794

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA - OAB:, 

DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 EDITAL

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JP CONSTRUÇÕES, CNPJ: 

00069586000140 e atualmente em local incerto e não sabido JOÃO 

PROENÇA, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO DEVEDOR, na pessoa de seu representante 

legal, PARA CIÊNCIA DA EFETIVAÇÃO DO BLOQUEIO RENAJUD - fls. 84, 

sobre o veículo Toyota Hillux cd 4x4 SRV, placas NUB 4575, ano/modelo 

2013, chassi 8AJFY29G3D8540995.

Despacho/Decisão: .Código nº 776912.Vistos etc.Tendo em vista os 

termos da decisão à fls. 75 e, em observância ao artigo 835, I e 854, do 

CPC, defiro o pedido para a realização da penhora on line, nas contas 

bancárias da executada, com utilização do convênio BancenJud, até o 

valor do débito indicado no cálculo à fls. 78/79.Porventura reste infrutífera 

a tentativa ou os valores bloqueados não satisfaçam a integralidade do 

débito, proceda a pesquisa pelo sistema Renajud, buscando a localização 

de bens em nome da devedora, efetuando o bloqueio da transferência dos 

veículos existentes. Cumprida a determinação judicial com a efetivação de 

bloqueio de veículos, intime a devedora por edital, dando ciência a 

Defensora Pública que atua nesta Vara, e a exequente, via DJE, para 

manifestação em 05 (cinco) dias.Expeça o necessár io . 

Cumpra.Rondonópolis-MT, 11 de dezembro de 2017.MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE DIREITO

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Luciana Martins da 

Silva, digitei.

Rondonópolis, 30 de julho de 2018

Luciana Martins da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 790506 Nr: 10420-53.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORIVAL CASTILHO DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MS 16.644-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos a fim de intimar a parte exequente para manifestar sobre a 

exceção de pré-executividade, (fl.99/104), no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 794928 Nr: 12328-48.2015.811.0003

 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: FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACQUELINE MAGALHÃES 

GONÇALVES - OAB:OAB/MT17420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Nos termos da legislação e Provimento nº 56/07-CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimação da parte contrária para, querendo, 

contrarrazoar o recurso de apelação (fl.114/120 ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 849827 Nr: 11358-14.2016.811.0003

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO INTERNACIONAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO JOSE DE LIMA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:/MT 6.218

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos, a fim de intimar o advogado da parte autora para manifestar 

acerca das certidões do Oficial de Justiça à (fl. 43/46), bem como, 

providenciar o andamento do feito sob pena de extinção. Decorrido este 

prazo sem manifestação, intimar parte pessoalmente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 757954 Nr: 12095-85.2014.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: PRODUQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASARIM INSUMOS AGRICOLAS LTDA, LUIZ 

ANTONIO CASARIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMILTON SCHNEIDER - 

OAB:5840-B/MT, NIVIA NAJARA FORNARI CENCI - OAB:MT/8911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora do inicio do prazo 

de suspensão requerido à (fl. 195). Decorrido este prazo sem 

manifestação, intimar advogado da parte autora para dar prosseguimento 

ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 837466 Nr: 7838-46.2016.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARAMORI COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADI DE SOUZA TORRES ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO AMÉRICO ORTIGARA 

- OAB:9552

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos, a fim de intimar o advogado da parte autora para manifestar 

acerca da certidão do Oficial de Justiça à (fl.59), bem como, providenciar 

o andamento do feito sob pena de extinção. Decorrido este prazo sem 

manifestação, intimar parte pessoalmente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 779636 Nr: 6054-68.2015.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIBIO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ILSON FIRMINO DOS SANTOS, 

SUELY DUQUE SANTOS, HELSBETE ALVES ROMANO, ALVINO FERREIRA 

CARDOSO, DEBORA KAROLINE DUQUES FERMINO, LUIZ CARLOS 

ARANHA PRIETCH, RODRIGO DUQUE NOGUEIRA, DILCENI SILVA PRIETCH, 

MARIA MARTINS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - 

OAB:OAB/MT8872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CIBELE SILVA PRIETCH 

FALCA PAGNO - OAB:9947/B, MARCINO FERREIRA - 

OAB:OAB/MT12485

 Nos termos da legislação e Provimento nº 56/07-CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimação da parte contrária para, querendo, 

contrarrazoar o recurso de apelação (fl. 80/105 ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 764104 Nr: 15373-94.2014.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON DE ANDRADE SOUZA

 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:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos, a fim de intimar o advogado da parte autora para manifestar 

acerca da certidão do Oficial de Justiça à (fl. 69), bem como, providenciar 

o andamento do feito sob pena de extinção. Decorrido este prazo sem 

manifestação, intimar parte pessoalmente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 425528 Nr: 7671-73.2009.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLAVO AGUIAR PAIVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCÍLIA GOMES - 

OAB:MT/5835-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA MACHADO 

MARDINE SANTANA - OAB:OAB/MT 17297

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora do inicio do prazo 

de suspensão requerido à (fl. 196). Decorrido este prazo sem 

manifestação, intimar advogado da parte autora para dar prosseguimento 

ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 751925 Nr: 8720-76.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAMOS E ARAUJO LTDA- EPP, PAULO 

RAMOS, MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MS 16.644-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALICE LOPES RODRIGUES 

PUGAS - OAB:12.670/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora do inicio do prazo 

de suspensão requerido à (fl. 150). Decorrido este prazo sem 

manifestação, intimar advogado da parte autora para dar prosseguimento 

ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 726814 Nr: 7725-97.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO CARMO GRACIANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ALMY LEAL DA SILVA, 

RAPHAELA PROENCA LEAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTRO EDSON DOS SANTOS 

DAMIAN - OAB:3615-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, item 8.1, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para manifestar 

sobre o pagamento de (fl. 198), no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 428233 Nr: 10406-79.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMANZINI INFORMATICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVILSON JOSE GUIMARÃES 

- OAB:MT/6.534, VANDIR APOLINARIO FILHO - OAB:MT6.053-B

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora do inicio do prazo 

de suspensão requerido à (fl. 247). Decorrido este prazo sem 

manifestação, intimar advogado da parte autora para dar prosseguimento 

ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 745332 Nr: 5174-13.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MM INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS 

LTDA, SHYRLENE SOARES GUIMARAES, MARIA CRISTINA BALBINO 

SOARES SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MS 16.644-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos, a fim de intimar o advogado da parte autora para manifestar 

acerca da certidão do Oficial de Justiça à (fl. 93), bem como, providenciar 

o andamento do feito sob pena de extinção. Decorrido este prazo sem 

manifestação, intimar parte pessoalmente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 824264 Nr: 4355-08.2016.811.0003

 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: JORGE DAVID GONZALES GALLARDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO DE MORAES VIANA - 

OAB:MT/19177-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MT16846A

 INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA CIÊNCIA DO RETORNO DOS AUTOS DO 

EG. TJMT, REQUERENDO O QUE ENTENDEREM DE DIREITO, NO PRAZO 

LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 800694 Nr: 14642-64.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AKOA, NILVACI ARAUJO LOURENÇO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO OCAMPOS CARDOSO - 

OAB:11.878-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 INTIMAÇÃO DO AUTOR PRA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO, NO 

PRAZO LEGAL, SOB PENA DE EXTINÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 815070 Nr: 1237-24.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO JERONIMO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:76696/MG

 Nos termos da legislação e Provimento nº 56/07-CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimação da parte contrária para, querendo, 

contrarrazoar o recurso de apelação (fl. 77/89 ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 821712 Nr: 3509-88.2016.811.0003

 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: RUBENS KARA JOSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CESAR JACOB, WENDELL PEREIRA 

DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTO DEL CLARO JUNIOR - 

OAB:11843

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos, a fim de intimar o advogado da parte autora para manifestar 

acerca da certidão do Oficial de Justiça à (fl. 31), bem como, providenciar 

o andamento do feito sob pena de extinção. Decorrido este prazo sem 

manifestação, intimar parte pessoalmente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 802060 Nr: 15200-36.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERNESTO JUNIOR DE FRANÇA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA MISTA SAPEZALENSE - 

COOMISA, BRADESCO AUTO /RE COMPANHIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPICALQUIS 

MASCHIO - OAB:9118/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDEMAR BERNARDO 

JORGE - OAB:OAB/PR 25.668

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos a fim de intimar a parte autora para manifestar sobre a contestação 

e documentos de (fls. 304/449), no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 818038 Nr: 2245-36.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBERTO ALVES DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PAN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO ROBERTO DIAS - 

OAB:14574/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 Nos termos da legislação e Provimento nº 56/07-CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimação da parte contrária para, querendo, 

contrarrazoar o recurso de apelação (fl. 80/105 ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 824832 Nr: 4569-96.2016.811.0003

 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: IVANOR EBER CUNHA ORMAY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDITORA GLOBO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON NOVAES PORTO - 

OAB:20.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO HENRIQUE DOS 

SANTOS VISEU - OAB:OAB/SP 117.417

 Nos termos da legislação e Provimento nº 56/07-CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimação da parte contrária para, querendo, 

contrarrazoar o recurso de apelação (fl. 77/89 ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 797476 Nr: 13283-79.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS COLOMBO 

LTDA-ME, JANDIR TOLOTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALIANÇA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 

AGRÍCOLAS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDIR APOLINARIO FILHO - 

OAB:MT6.053-B, VANDIR APOLINARIO FILHO - OAB:OAB/GO 29.189A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA CIÊNCIA DAS INFORMAÇÕES DO JUÍZO 

DA SEGUNDA VARA DO TRABALHO DE RONDONÓPOLIS-MT, fls. 81/83, 

NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 712164 Nr: 7215-21.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103071/8/2018 Página 489 de 688



 PARTE AUTORA: MOTO CAMPO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KEMER JORGE FELIPPE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMEIRE SANTOS MONTEIRO 

GONÇALVES - OAB:15.701/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO, 

DEVENDO TRAZER O DEMONSTRATIVO DE DÉBITO ATUALIZADO, NO 

PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 706704 Nr: 1435-03.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEBORAH ABREU PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos a fim de intimar a parte autora para manifestar sobre a carta 

de citação devolvida (fl. 149/150), bem como, providenciar o andamento 

do feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 743162 Nr: 3908-88.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G A J DE OLIVEIRA, GLEIDE APARECIDA 

JUSTO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos a fim de intimar a parte exequente para manifestar sobre a 

exceção de pré-executividade, (fl.98/102), no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 776912 Nr: 5022-28.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: B A COMERCIO DE MADEIRAS LTDA, IVANIR GODOI 

BERTOLDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JP CONSTRUÇÕES, JOÃO PROENÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISMAEL MUHAMAD ABDEL 

JALIL - OAB:MT/5794

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA - OAB:, 

DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Certifico que torno sem efeito o edital expedido às fls. 86, bem como a 

publicação do mesmo, em razão de erro material em seu conteúdo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 715651 Nr: 10950-62.2012.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROCCO & ZONZINI ASSESSORIA E 

CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DA CRUZ MULLER 

ABREU LIMA - OAB:6177, GABRIEL GAETA ALEIXO - OAB:11210-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO RANDAZZO NETO 

- OAB:OAB/MT/3504-A

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA sobre o 

retorno dos autos da Segunda Instância, para requererem o que 

entenderem de direito, no prazo legal. Decorrido o prazo, sem 

manifestação, os autos serão arquivados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 426346 Nr: 8468-49.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO VENTORIN DA SILVA, CHAPA RENOVACAO 

2009

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CANADA COUNTRY CLUBE, CANADA PARA 

TODOS, NILSON RACHID

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIRLEIA STROBEL - 

OAB:5.256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PEREIRA LOPES - 

OAB:3951/MT

 Código nº. 426346

 Vistos etc.

A tentativa de penhora online restou infrutífera. Assim, intime os 

exequentes para promoverem o regular andamento do processo, 

indicando outros bens passíveis de penhora para satisfação da dívida, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Intime. Cumpra.

 Rondonópolis-MT, 20 de julho de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 423493 Nr: 5641-65.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REDE CEMAT CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIAL ALGODOEIRA INDUSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL COSTA 

BERNARDELLI - OAB:13.411-A/MT

 Código nº. 423493.

 Vistos etc.

A tentativa de penhora online restou infrutífera. Assim, intime a exequente 

para promover o regular andamento do processo, indicando outros bens 

passíveis de penhora para satisfação da dívida, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Intime. Cumpra.

 Rondonópolis-MT, 20 de julho de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 748313 Nr: 6854-33.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICAN MOTOS LTDA, ONIVALDO GOMES 

DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMIR BADRA DIB - 

OAB:5205/MT

 Código nº. 748313.

 Vistos etc.

 Cumprida a determinação judicial, houve o bloqueio de valores na conta 

do executado ONIVALDO GOMES DE SOUSA da quantia de R$ 0,96 

(noventa e seis centavos).

 O valor do débito perfaz a quantia de R$ 264.460,16 (duzentos e 

sessenta e quatro mil e quatrocentos e sessenta reais e dezesseis 

centavos), fls. 140.

 Portanto, vê-se que o valor bloqueado é totalmente irrisório ao valor 

executado.

 Posto Isso, com base no artigo 836, do CPC e atento aos princípios da 

razoabilidade e da adequação, determino o imediato desbloqueio da 

quantia pelo Sistema BacenJud.

Intime o credor para promover o regular andamento do feito, indicando 
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bens passíveis de penhora para a garantia da dívida, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Intime.

Rondonópolis-MT, 20 de julho de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 33948 Nr: 8639-94.1995.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A - BASA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCY IMACULADA DE OLIVEIRA E SILVA, 

ABEL FRANCISCO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº. 33948.

 Vistos etc.

A tentativa de penhora online restou infrutífera. Assim, intime o exequente 

para promover o regular andamento do processo, indicando outros bens 

passíveis de penhora para satisfação da dívida, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Intime. Cumpra.

 Rondonópolis-MT, 20 de julho de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 718386 Nr: 13846-78.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANA APARECIDA TRICHES DIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº. 718386.

 Vistos etc.

 Cumprida a determinação judicial, houve o bloqueio de valores na conta 

da executada da quantia de R$ 0,1 (um centavo), valor totalmente irrisório 

perante o valor executado.

 Posto Isso, com base no artigo 836, do CPC e atento aos princípios da 

razoabilidade e da adequação, determino o imediato desbloqueio da 

quantia pelo Sistema BacenJud.

Intime a credora para promover o regular andamento do feito, indicando 

bens passíveis de penhora para a garantia da dívida, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Intime.

Rondonópolis-MT, 20 de julho de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 273533 Nr: 5301-39.2000.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARNELOSSI FILHO, DUILIO PIATO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON GONÇALVES SANTANNA 

NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO CRISTIANO PIATO - 

OAB:MT/7.172

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº. 273533.

 Vistos etc.

A tentativa de penhora online pelo sistema Bacenjud restou infrutífera. 

Assim, intime os exequentes para promoverem o regular andamento do 

processo, indicando outros bens passíveis de penhora para satisfação da 

dívida, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intime. Cumpra.

 Rondonópolis-MT, 20 de julho de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 738626 Nr: 1111-42.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDINEY DOS SANTOS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN SALVIANO DOS SANTOS - 

OAB:12851-B/MT, SEBASTIÃO PAULA DO CANTO JÚNIOR - 

OAB:OAB/MT 7129 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:OAB/MT 17826/A

 Código nº. 738626.

 Vistos etc.

I - Cumprida a ordem judicial, decreto a indisponibilidade dos ativos 

financeiros bloqueados na conta bancária em nome da executada, no 

importe de R$ 10. 075,53 (dez mil e setenta e cinco reais e cinquenta e 

três centavos), liberando-se o valor que ultrapassar o crédito.

II - Intime as partes, por intermédio de seus patronos constituídos nos 

autos, via DJE, para manifestarem acerca da indisponibilidade dos valores, 

no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos dos artigos 841, §1º e 854, §§2º, 

3º, do CPC.

III - Havendo o decurso do prazo com ou sem manifestação, voltem-me os 

autos conclusos, imediatamente.

IV- Expeça o necessário. Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 20 de julho de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 804816 Nr: 16250-97.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZOOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA, JOÃO ANTONIO FAGUNDES NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEMENTES SANTA INES, ALESSANDRO 

RIBEIRO MARTINS, JUNIOR CESAR LARA DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código Processo nº. 804816

Vistos etc.

Intime o credor na pessoa do patrono constituído para manifestação da 

petição à fls. 96/97, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra.

 Rondonópolis-MT, 25 de julho de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 424435 Nr: 6602-06.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA OLIMPIA BAZILIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON MARTINS ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO SILVA - 

OAB:18408-A

 Código Processo nº 424435

Vistos etc.

Com amparo no artigo 921, III, do CPC/15, defiro o pedido de suspensão do 

andamento do processo pelo prazo de 01 (um) ano.

Havendo o decurso do prazo sem manifestação, intime o exequente para 

que promova o andamento do processo no prazo de 48 (quarenta e oito) 
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horas, sob pena de extinção, devendo, ainda, constar as advertências 

previstas no §2º, artigo 1º, do Provimento nº 84/2014-CGJ.

Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 25 de julho de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 387721 Nr: 1424-47.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZOOFORT SUPLEMENTACAO INDUSTRIA E COMERCIO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTEZAR DALLA CORTE, FERNANDO 

SCHIMITT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO BATISTA DAMASIO 

- OAB:OAB/MT7222-B

 Código Processo nº. 387721Vistos etc.Trata-se de demanda executiva, 

cuja tramitação perdura há 11(onze) anos.As partes noticiam a realização 

de acordo e requerem a sua homologação (fls. 430/431). O art. 922 do 

Código de Processo Civil dispõe:"Art. 992. Convindo as partes, o juiz 

declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo 

exequente para que o executado cumpra voluntariamente a 

obrigação.Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, 

o processo retomará o seu curso."Sobre a suspensão do processo de 

execução leciona, Humberto Theodoro Júnior:"Na hipótese de suspensão 

para concessão de prazo ao devedor para realizar o adimplemento da 

dívida, se tal fato ocorrer, a execução se extinguirá definitivamente. Se, 

porém, a dilação concedida pelo credor transcorrer sem que o devedor 

resgate o débito, o processo executivo simplesmente retomará o seu 

curso (art. 792, parágrafo único, com a redação da Lei nº 8.953/1994)" (in 

Código de Processo Civil anotado; 17ª ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2013, 

p. 1005)Assim, o credor pode conceder prazo para que o devedor cumpra 

a obrigação, oportunidade na qual a execução ficará suspensa por prazo 

indeterminado até que os termos acordados sejam cumpridos, sendo certo 

que, no caso de descumprimento, a tramitação será regularmente 

retomada.No caso concreto, extrai-se do referido acordo que, de fato, as 

partes firmaram condições para o pagamento do débito.Em caso 

semelhante, o Superior Tribunal de Justiça decidiu:"No processo 

executivo, a convenção das partes, quanto ao pagamento do débito, não 

tem o condão de extinguir o feito, mas de suspendê-lo até o adimplemento 

da obrigação. Findo o prazo sem o cumprimento, o processo retomará seu 

curso normal (art. 792, CPC)." (...)Dessa forma, homologo o acordo 

entabulado entre as partes e suspendo o processo até o cumprimento do 

pacto ou até nova manifestação dos interessados, ou seja, até 18/05/2019 

(fls. 430/431).Intime. Cumpra. Expeça o necessário. Rondonópolis-MT, 25 

de julho de 2.018.MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE 

DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 17781 Nr: 422-72.1989.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MIRANDA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO BRITO SOARES, 

ARNALDO MARQUES SOARES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO CRISTIANO PIATO - 

OAB:MT/7.172

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Código nº. 17781

Vistos etc.

Considerando que o feito se arrasta há vinte e nove anos sem que o 

credor consiga receber o débito, determino a inclusão do nome dos 

devedores no rol de inadimplentes (§ 3º, do art. 782, CPC).

 Expeça Sra. Gestora as providências necessárias para o lançamento do 

nome dos executados no cadastro dos Serviços de Proteção ao Crédito.

Cumpra.

Rondonópolis-MT, 25 de julho de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 416803 Nr: 12459-67.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CESAR DA SILVA CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO PEREIRA NETO, DEPOSITO PEDRA 

RONDON LTDA, BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:OAB/M12790-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL PENALVA VERDOLIN - 

OAB:10818/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8184-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) WILSON MOLINA 

PORTO, para devolução dos autos nº 12459-67.2008.811.0003, Protocolo 

416803, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 299490 Nr: 2681-49.2003.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RONDONÓPOLIS - 

CESUR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUZIENE DE SOUSA CAVALCANTE, CLARICE 

ANA DE SOUZA CAVALCANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PAULA DO CANTO 

JÚNIOR - OAB:OAB/MT 7129 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PEREIRA LOPES - 

OAB:3951/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALAN SALVIANO 

DOS SANTOS, para devolução dos autos nº 2681-49.2003.811.0003, 

Protocolo 299490, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 715856 Nr: 11187-96.2012.811.0003

 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): L C DOS SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS ME, 

LUIZ CARLOS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTINA ASSUNÇÃO CADIDÉ 

- OAB:OAB/MT 16.973

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALAN SALVIANO 

DOS SANTOS, para devolução dos autos nº 11187-96.2012.811.0003, 

Protocolo 715856, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 431469 Nr: 128-82.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZAHER & CIA LTDA, SEBASTIAO PAULA DO CANTO 

JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR SANTOS ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PAULA DO CANTO 

JÚNIOR - OAB:OAB/MT 7129 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALAN SALVIANO 

DOS SANTOS, para devolução dos autos nº 128-82.2010.811.0003, 

Protocolo 431469, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 818785 Nr: 2492-17.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARGARIDA CORREIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER DA SILVA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO GONÇALVES 

FERREIRA - OAB:OAB/MT20438/O, THALLES REZENDE LANGE DE 

PAULA - OAB:OAB/MT11922

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBER SILVA CAMARGO - 

OAB:OAB/15211

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CLEBER DA SILVA 

CAMARGO, para devolução dos autos nº 2492-17.2016.811.0003, 

Protocolo 818785, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 727087 Nr: 7979-70.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNDO DOS PARAFUSOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIO BARBOSA DA SILVA - 

OAB:MT-15.562/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) KASSIO BARBOSA 

DA SILVA, para devolução dos autos nº 7979-70.2013.811.0003, 

Protocolo 727087, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 720273 Nr: 1313-53.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARÍLIA DE DAVID BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DECOLAR.COM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:MT/14.280-B, RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - 

OAB:12093-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL PAULO MAIA 

TEIXEIRA - OAB:4705/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RAFAEL 

NEPOMUCENO DE ASSIS, para devolução dos autos nº 

1313-53.2013.811.0003, Protocolo 720273, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 837150 Nr: 7724-10.2016.811.0003

 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, 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTERCONTINENTAL DE CAFÉ S/A/

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:MT/14.280-B, RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - 

OAB:12093-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RAFAEL 

NEPOMUCENO DE ASSIS, para devolução dos autos nº 

7724-10.2016.811.0003, Protocolo 837150, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47070 Nr: 3405-97.1996.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOREIRA E BARROS LTDA, ESPOLIO DE 

ALARICO CANDIDO TOLENTINO DE BARROS, WYLERSON MOREIRA DA 

COSTA, UBALDO TOLENTINO DE BARROS, LUCIELENE TOLENTINO DE 

BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:8123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA CLEMENTE 

NAVARRO - OAB:218068/SP, BRUNO ANTONIO MENDES DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 16484, HELIO ARTUR DE OLIVEIRA SERRA E NAVARRO - 

OAB:164.388 SP, JULIANO CESAR CLEMENTE - OAB:14340/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EDSON RITTER, para 

devolução dos autos nº 3405-97.1996.811.0003, Protocolo 47070, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 432578 Nr: 1243-41.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIMOV DESIGN & CASA BONITA INTERIORES 

LTDA, EDIMILSON SILVERIO ROSA DE BARCELOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:MT/6218

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) THIAGO MELLO DE 

OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 1243-41.2010.811.0003, 

Protocolo 432578, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 785604 Nr: 8477-98.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A ADMINISTRADORA DE 

CARTÕES DE CRÉDITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUTFI MIKHAEL FARAH NETO, SONIA E B DA 

SILVA FARAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) THIAGO MELLO DE 

OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 8477-98.2015.811.0003, 

Protocolo 785604, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 823751 Nr: 4217-41.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORMULA 1 COMERCIO DE MOTOS LTDA, 

AILTON DE MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) THIAGO MELLO DE 

OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 4217-41.2016.811.0003, 

Protocolo 823751, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 815621 Nr: 1438-16.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEMER INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS 

LTDA, SONIA E B DA SILVA FARAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 
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OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO PERGO CHILANTE - 

OAB:12995/MT, VANDERLEI CHILANTE - OAB:OAB/MT 3533A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) THIAGO MELLO DE 

OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 1438-16.2016.811.0003, 

Protocolo 815621, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 423767 Nr: 5928-28.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD MARKETING E EVENTOS LTDA ME, 

GOLTHER CARLOS NERES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) THIAGO MELLO DE 

OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 5928-28.2009.811.0003, 

Protocolo 423767, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 451250 Nr: 6430-93.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUPÉ CALÇADOS E CONFECÇÕES LTDA ME, 

LIONEL FERREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) THIAGO MELLO DE 

OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 6430-93.2011.811.0003, 

Protocolo 451250, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 701159 Nr: 9137-34.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXECUTIVE FORESTRY TERCEIRIZAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA ME, EDSON MOACIR ORLATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DANIELLY CRISTINA 

ROCHA CAMPOS, para devolução dos autos nº 9137-34.2011.811.0003, 

Protocolo 701159, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 717165 Nr: 12582-26.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A, SANDRO PISSINI E 

MARQUESINI – SOCIEDADE DE ADVOGADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSCRIS TRANSPORTES RODOVIÁRIOS 

LTDA ME, LIONEL FERREIRA DE OLIVEIRA, MARIA CRISTINA ROCHA DE 

OLIVEIRA, POLLYANE OLIVEIRA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO RODRIGO GÓES 

NICOLADELLI - OAB:8927/SC, PAULO CÉSAR ROSA GÓES - 

OAB:OAB/SC 4.008

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS BRAGA MARIN - 

OAB:16.300/MT, RICARDO ALVES ATHAIDE - OAB:MT/11.858 - A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DANIELLY CRISTINA 

ROCHA CAMPOS, para devolução dos autos nº 12582-26.2012.811.0003, 

Protocolo 717165, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 429089 Nr: 11173-20.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAGNO POSTOS DE SERVICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO ESPINOLA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:3.127-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDIR CECHET JÚNIOR - 

OAB:MT/4.111

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LIDIANY SILVA 

NUNES, para devolução dos autos nº 11173-20.2009.811.0003, Protocolo 

429089, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 793022 Nr: 11555-03.2015.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRIMAVERA HOME GARDEM LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZOOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DA COSTA GARCIA - 

OAB:9478/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DUILIO PIATO 

JUNIOR, para devolução dos autos nº 11555-03.2015.811.0003, Protocolo 

793022, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 731534 Nr: 11917-73.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZOOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAJAC MATADOURO ABATEDOURO E 

BENEFICIADORA JACIARA LTDA, EVALDO TICIANEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DUILIO PIATO 

JUNIOR, para devolução dos autos nº 11917-73.2013.811.0003, Protocolo 

731534, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47550 Nr: 3629-35.1996.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ERNESTO AUGUSTIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUGENIO PIRES TERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR GIRALDI FARIA - 

OAB:OAB/MT7245

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 7666, MÁRCIO ANTONIO 

GARCIA - OAB:MT/12104

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EDUARDO 

GONÇALVES AMORIM, para devolução dos autos nº 

3629-35.1996.811.0003, Protocolo 47550, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 824680 Nr: 4495-42.2016.811.0003
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL E MATO GROSSO- SICREDI SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS AUGUSTO LEMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MONALISA 

MENDONÇA SANTANA, para devolução dos autos nº 

4495-42.2016.811.0003, Protocolo 824680, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 712025 Nr: 7070-62.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE 

RONDONÓPOLIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICIA MARIA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MONALISA 

MENDONÇA SANTANA, para devolução dos autos nº 

7070-62.2012.811.0003, Protocolo 712025, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 764278 Nr: 15465-72.2014.811.0003

 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: GILBERTO RODRIGUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:OAB/MT13842A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MONALISA 

MENDONÇA SANTANA, para devolução dos autos nº 

15465-72.2014.811.0003, Protocolo 764278, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 787174 Nr: 9068-60.2015.811.0003

 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: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON DOMINGOS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MONALISA 

MENDONÇA SANTANA, para devolução dos autos nº 

9068-60.2015.811.0003, Protocolo 787174, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 746999 Nr: 6169-26.2014.811.0003

 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: RAFAEL BATISTA DE ALMEIDA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROTTA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA 

EPP, MAPFRE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNNA LUIZA QUEIROZ 

MOLATO - OAB:OAB/MT18396, NILSON NOVAES PORTO - 

OAB:OAB/MT20.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AURELIO ALENCAR SOARES 

DE OLIVEIRA - OAB:7.103-B/MT, CRISTIANO ALENCAR SOARES DE 

OLIVEIRA - OAB:13809-A/MT, JACO CARLOS SILVA COELHO - 

OAB:OAB/MT15013A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GEREMIAS GENOUD 

JÚNIOR, para devolução dos autos nº 6169-26.2014.811.0003, Protocolo 

746999, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 727544 Nr: 8415-29.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONAS BATISTA DE ALVARENGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA BARROS MATSUNO - 

OAB:17123/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A/MT

 Código nº. 727544.

 Vistos etc.

Ante os termos da certidão da Sra. Gestora à fls. 262, intime, uma vez 

mais o exequente, na pessoa do seu patrono regularmente constituído nos 

autos, via DJE, bem como, intime-o, pessoalmente, por ARMP, para 

requerer o prosseguimento do feito, no prazo legal, sob pena de extinção.

Cumpra.

Rondonópolis-MT, 20 de julho de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 43311 Nr: 1241-14.1986.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENA MARIA SANTOS BATISTA CARMO, LILLIS 

FERNANDA BATISTA, HERBERT DOS SANTOS BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO DIAS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMANDO OTAVIO MARCONDES 

GUIDIO - OAB:2356/MT, JOSE APARECIDO ALVES PINTO - 

OAB:4738/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO RANDAZZO - 

OAB:3504-A

 Ex positis, considerando o ato atentatório à dignidade da justiça praticado 

pelo executado, determino a incidência de multa de 20% (vinte por cento) 

sobre o valor atualizado do débito, nos termos do artigo 774, § único, do 

CPC.Considerando que não há noticias nos autos sobre a devolução da 

deprecata, cujos dados encontram-se à fls. 1697, determino a expedição 

de ofício ao Juízo de Juscimeira/MT, para aditamento do objeto da CP, para 

que àquele Juízo determine a desobstrução/remoção de todos os 

obstáculos que impeçam os credores de acesso aos imóveis, objetos das 

matrículas nºs 4.446 e 4.447, a eles adjudicados, bem como, desocupação 

dos referidos imóveis de quaisquer animais que estejam ali 

apascentando.As despesas despendidas pelos credores, para a 

desocupação e desobstrução dos imóveis a eles adjudicados, deverão 

ser comprovadas nos autos para o devido ressarcimento pelo 

devedorApós, encaminhe os autos à contadoria judicial para a atualização 

da dívida, inclusive com a incidência da multa aqui aplicada e intime os 

exequentes para promoverem o regular andamento do feito.Intime. Cumpra 

com a urgência que o caso requer. Rondonópolis-MT, 27 de julho de 

2.018.MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 748216 Nr: 6796-30.2014.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO TELES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8.530-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código Processo nº. 748216

Vistos etc.

Analisando os autos, observa-se que a ação foi distribuída em 30.06.2014 

e até o presente momento não houve a apreensão do veículo, nem a 

citação do requerido.

Dessa forma, indefiro o pedido de pesquisa junto aos sistemas Infojud e 

Bacenjud, para tentativa de localização de bens em nome do requerido.

Intime o demandante pessoalmente via ARMP e na pessoa do patrono 

regularmente constituído nos autos, para promover o andamento do feito, 

indicando endereço para expedição de mandado de busca e apreensão e 

citação no prazo de 05 (cinco) dias sob pena de extinção, nos termos do 

§ 1º, do artigo 485, do CPC.

Cumpra.

Rondonópolis-MT, 25 de julho de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 725083 Nr: 6045-77.2013.811.0003

 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: FERNANDO BORGES RIBEIRO & CIA LTDA, FERNANDO 

BORGES RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ULTRA - SONICA EQUIPAMENTOS 

MEDICOS-EMERSON VITORINO -EPP, EMERSON VITORINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO KURZ ROGGIA - 

OAB:13301-A/MT, RODRIGO KURZ ROGGIA - OAB:OAB/MT13301A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código Processo nº 725083

Vistos etc.

Considerando que as tentativas de citação da empresa requerida restaram 

infrutíferas e o requerente não logrou êxito em localizar o atual paradeiro 

da demandada, defiro a citação por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, 

nos termos do artigo 246, IV, 256, II e 257, III, do CPC.

Deverá o edital ser publicado em jornal local de grande circulação, pelo 

menos duas vezes, em prazo não superior a 10 (dez) dias.

Deverá ainda, o requerente comprovar nos autos, no prazo de 30 (trinta) 

dias, o cumprimento desta decisão sob pena de extinção.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

Rondonópolis-MT, 25 de julho de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 755041 Nr: 10315-13.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A MT FOMENTO, MARIO MILTON V FERREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO TEODORO DA SILVA- EI, JOÃO 

TEODORO DA SILVA, ROGÉRIO DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO RODRIGO RODRIGUES 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 10028, MARCELA REGINA DE ALMEIDA 

FREITAS - OAB:9454

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 736476 Vistos etc. O segundo executado, por meio de 

Curadora Especial, apresenta exceção de pré-executividade à fls. 73/75, 

ao argumento de excesso de execução e nulidade de citação. Intimada, a 

exequente manifestou-se sobre a exceção de pré-executividade. 

Vieram-me os autos conclusos. DECIDO. Compulsando os autos 

processuais, observa-se que trata-se de execução de título executivo 

extrajudicial. In casu, a alegação de nulidade da citação por edital é írrita e 

não prospera. (...) Processo: 5326466020108260000 SP Orgão Julgador: 

8ª Câmara de Direito Privado Relator: Theodureto Camargo Ementa AÇÃO 

MONITORIA - CHEQUE - JUROS MORATORIOS - CONTAM-SE OS JUROS 

DE MORA A CONTAR DO VENCIMENTO DO TÍTULO (APRESENTAÇÃO) - 

MORA "EX RE"- ART. 397 DO CÓDIGO CIVIL - RECURSO PROVIDO. In 

casu, flagrante a aplicação das disposições do Código Civil. Nos termos 

do art. 406, do referido Codex: "Quando os juros moratórios não forem 

convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de 

determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor 

para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.". 

Incabível a limitação pretendida, devendo permanecer o percentual 

pactuado pelas partes. Dessa forma, indefiro o pedido de exceção de 

pré-executividade para prosseguimento da execução. Intime. 

Rondonópolis, 26 de julho de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 726921 Nr: 7829-89.2013.811.0003

 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: REGINA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR DE SOUZA BRUNO - 

OAB:4353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ LIDIO ALVES DOS 

SANTOS - OAB:OAB/SP 156.187, NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:108911/SP, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:OAB/SP 

192.649

 Código Processo nº. 726921

Vistos etc.

Defiro o pedido de levantamento dos valores consignados pela parte 

autora, na forma indicada à fls. 155, observando os termos do Provimento 

nº 16/2011-CGJ.

Cumprida a determinação remeta os autos ao arquivo com as baixas e 

anotações necessárias.

Rondonópolis-MT, 25 de julho de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 706648 Nr: 1375-30.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DÉBORA PIÃO FERRAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESAINA MARIA MULTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEREMIAS GENOUD JÚNIOR - 

OAB:MT/12.387

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Processo Código nº 706648Vistos etc.A executada por meio de Curador 

Especial, apresenta exceção de pré-executividade à fls. 90/93, por 

negativa geral.Intimado para manifestar sobre o pedido, o exequente 

q u e d o u - s e  i n e r t e  ( f l s .  9 7 ) . V i e r a m - m e  o s  a u t o s 

conclusos.DECIDO.Compulsando os autos processuais, observa-se que 

se trata de execução de título extrajudicial, a qual tramita neste Juízo 

desde o ano de 2012, sendo que a credora ao longo desses 06 (seis) 

anos demonstrou que promoveu todas as diligências possíveis com o fito 

de localizar o atual paradeiro da devedora.Em razão das tentativas de 

citação da executada restarem infrutíferas, não restou outra alternativa 

senão a citação editalícia.Quanto aos requisitos para a validade da citação 

por edital, vê-se que houve o cumprimento do disposto no artigo 257, do 

CPC.O curador especial, diante da ausência de informações sobre a parte 

que defende, possui a faculdade de apresentar peça de defesa por 

negativa geral, nos termos do que dispõe o parágrafo único, do art. 341 do 

CPC:Art. 341 (...)Parágrafo Único. O ônus da impugnação especificada 

dos fatos não se aplica ao defensor público, ao advogado dativo e ao 

curador especial. Opor exceção de pré-executividade sem impugnar 

especificamente o que poderia, em tese, desconstituir ou não a execução, 

configura ausência de pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo, pois da narração dos fatos 

não se vislumbra decorrer logicamente a conclusão, o que enseja o 

indeferimento da petição inicial, nos termos do artigo 485, I e IV, do 

CPC.Dessa forma, não havendo qualquer nulidade na citação editalícia 

realizada aos autos, rejeito a exceção de pré-executividade e determino o 

prosseguimento da execução. Intime a credora para promover o regular 

andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, juntando o demonstrativo 
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atualizado do débito e indicando bens a penhora.Cumpra.Rondonópolis, 25 

de julho de 2018.MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI Juíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 445822 Nr: 1004-03.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO DUARTE VASCONCELOS, VM VIEIRA 

MAGALHAES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTOR EDUARDO MAZZONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA OLIVEIRA ALVES - 

OAB:OAB/MT 16.060

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANE ELENSILZIE DE 

OLIVEIRA SABOIA - OAB:MT/6141

 INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA, PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO, NO PRAZO DE 48 HORAS, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 446881 Nr: 2064-11.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BOMBONATTO INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA ME, 

PONTUAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO JOSE KULEVICZ, THEREZINHA 

SOBRAL KULEVICZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ SERGIO ROSSI - 

OAB:MT/10.089-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANE APARECIDA 

KULEVICZ - OAB:20576/O

 INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA, PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO, NO PRAZO DE 48 HORAS, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 778745 Nr: 5671-90.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO DA SILVA LEMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131/A, JUSCELINO ADSON DE SOUZA FILHO - 

OAB:122345

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA, PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO, NO PRAZO DE 48 HORAS, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 353565 Nr: 8573-65.2005.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRACTOR PARTS PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEDICI BOMBAS HIDRAULICAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTACILIO PERON - 

OAB:3684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA, PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO, NO PRAZO DE 48 HORAS, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1010060-33.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO SOCORRO FERREIRA MATOS (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA (RÉU)

Outros Interessados:

OZIEL BRAZILISTA (CONFINANTES)

MARLENE FERNANDES BAQUETTI (CONFINANTES)

NIKIFOR BODUNOV (CONFINANTES)

DIRCEU APARECIDO BAQUETTI (CONFINANTES)

 

ESTADO DE MATO GROSSO - PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

Rondonópolis - MT JUIZO DA Terceira Vara Cível EDITAL DE CITAÇÃO 

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO PRAZO: 15 (quinze) DIAS DADOS DO 

PROCESSO: TIPO DE PROCESSO: [USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA] 

USUCAPIÃO (49) NÚMERO DO PROCESSO: 1010060-33.2017.8.11.0003 

VALOR DA CAUSA: R$ 50.000,00 CITANDO: RÉUS AUSENTES, 

INCERTOS, DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS FINALIDADE: 

CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e eventuais 

interessados, na forma do art. 259, I e §4º do art. 1.071, ambos do NCPC, 

dos termos da presente ação de usucapião do imóvel adiante descrito e 

caracterizado, consoante consta da petição inicial, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentarem 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular. DESCRIÇÃO DO 

IMÓVEL USUCAPIENDO: Uma área de terreno para construção, constituída 

pelo lote sete (07) da quadra ‘‘D’’, do Parque residencial Oasis, nesta 

cidade, com 360,00 mts², medindo 12 metros de frente por igual aos 

fundos, por 30,00 metros de ambos os lados, dentro dos seguintes li mites 

e confrontações: Frente para a Rua Picapau; pelo lado direito com o lote n° 

09; pelo lado esquerdo com o lote n° 05; e aos fundos com o lote n° 08. 

DESPACHO: ID Nº. 12509937: Vistos etc. I – Defiro o pedido de assistência 

judiciária gratuita, haja vista estarem presentes os requisitos legais. II – 

Cite àquele(a), e seu cônjuge se casado(a) for, em cujo nome está 

registrado o imóvel usucapiendo, por carta com ARMP. III - Cite os 

confinantes (que possuam a propriedade e/ou a posse do imóvel lindeiro) 

e seus cônjuges, se casados forem, pessoalmente, exceto quando tiver 

por objeto unidade autônoma de prédio em condomínio, caso em que tal 

citação é dispensada, conforme dispõe o § 3º, do art. 246 do NCPC. IV - 

Expeça edital para ciência de terceiros e eventuais interessados, com 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 259, I e §4º do art. 1071, 

ambos do CPC. V - Intime, por carta com AR, os representantes da 

Fazenda Pública da União, do Estado e do Município, para manifestação 

em 15 (quinze) dias, de acordo com o §3º, art. 1071, do CPC. VI – Expeça 

o necessário. Cumpra. Eu,THAYSA MONTEIRO DAMASCENO, digitei. 

Rondonópolis - MT,31 de julho de 2018 Luciana Martins da Silva Gestor(a) 

Judiciário

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1010025-73.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DEUSDETE DOURADO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

GUIOMAR MARIA CARNAIBA (RÉU)

Outros Interessados:

Célio Keiji Ide (CONFINANTES)

Deusa Pereira de Oliveira (CONFINANTES)

Marcos Alves de Souza (CONFINANTES)

 

ESTADO DE MATO GROSSO - PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

Rondonópolis - MT JUIZO DA Terceira Vara Cível EDITAL DE CITAÇÃO 

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO PRAZO: 15 (quinze) DIAS DADOS DO 

PROCESSO: TIPO DE PROCESSO: [USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA] 

USUCAPIÃO (49) NÚMERO DO PROCESSO: 1010025-73.2017.8.11.0003 

VALOR DA CAUSA: R$ 50.000,00 CITANDO: RÉUS AUSENTES, 

INCERTOS, DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS FINALIDADE: 

CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e eventuais 

interessados, na forma do art. 259, I e §4º do art. 1.071, ambos do NCPC, 

dos termos da presente ação de usucapião do imóvel adiante descrito e 

caracterizado, consoante consta da petição inicial, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentarem 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular. DESCRIÇÃO DO 

IMÓVEL USUCAPIENDO: "Um lote de terreno para construção, sob o Lote 

15 , quadra 05 , situado no loteamento denominado “ VILA CARVALHO ”, 

zona urbana desta cidade, com área de 300,00m ², medindo 12,00 metros 

de frente para a Rua Cinco , 12,00 metros de fundo para o Lote 16 , 25,00 

metros do lado direito para o lote de n. 14 e 25,0 0 metros do la do 

esquerdo para Rua Seis" DESPACHO: ID Nº. 12272625 - Código Processo 

nº. 1010025-73.2017.8.11.0003 Vistos etc. I – Defiro o pedido de 
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assistência judiciária gratuita, haja vista estarem presentes os requisitos 

legais. II – Cite àquele(a), e seu cônjuge se casado(a) for, em cujo nome 

está registrado o imóvel usucapiendo, por carta com ARMP. III - Cite os 

confinantes (que possuam a propriedade e/ou a posse do imóvel lindeiro) 

e seus cônjuges, se casados forem, pessoalmente, exceto quando tiver 

por objeto unidade autônoma de prédio em condomínio, caso em que tal 

citação é dispensada, conforme dispõe o § 3º, do art. 246 do NCPC. IV - 

Expeça edital para ciência de terceiros e eventuais interessados, com 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 259, I e §4º do art. 1071, 

ambos do CPC. V - Intime, por carta com AR, os representantes da 

Fazenda Pública da União, do Estado e do Município, para manifestação 

em 15 (quinze) dias, de acordo com o §3º, art. 1071, do CPC. VI – Expeça 

o necessário. Cumpra. Eu,THAYSA MONTEIRO DAMASCENO, digitei. 

Rondonópolis - MT,31 de julho de 2018 Luciana Martins da Silva Gestor(a) 

Judiciário

4ª Vara Cível

Edital

EDITAL DE CITAÇÃO

AÇÃO DE USUCAPIÃO

PRAZO: 20(VINTE) DIAS

AUTOS N.º 1007537-48.2017.8.11.0003

ESPÉCIE: [USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA]

PARTE AUTORA:AUTOR: FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA NETO

PARTE RÉ: RÉU: IMOBILIARIA JARDIM GUANABARA LTDA, PRO NEFRON 

NEFROLOGIA CLINICA E TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, SEBASTIÃO 

SOARES DA SILVA, ARLETE VENUTO SOARES DA SILVA, OSVALDO 

XAVIER DIAS, JOSE APARECIDO ALVES PINTO

CITANDOS:IMOBILIARIA JARDIM GUANABARA LTDA

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 02/10/2017.

VALOR DA CAUSA: R$ 112.626,64

FINALIDADE: CITAÇÃO do réu, IMOBILIARIA JARDIM GUANABARA LTDA, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da presente ação de 

usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, consoante consta 

da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados da expiração do prazo deste edital, apresentarem resposta, 

querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

articulados pela parte autora na peça vestibular.

RESUMO DA INICIAL: O requerente é possuidor do imóvel abaixo descrito 

há mais de 20 (vinte) anos, possuindo a posse mansa, pacífica e 

ininterrupta do imóvel. Requer seja decretado o seu domínio sobre o imóvel 

usucapiendo, com conseqüente mandado para o C.R.I. desta Comarca

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: um lote de terreno para 

construção, sob nº 09 da quadra nº 16, situado no loteamento denominado 

"Jardim Guanabara", com limites e confrontações constantes na matrícula 

nº 76.161 do C.R.I. de Rondonópolis-MT

DESPACHO: "Vistos e examinados. Defiro ao autor os benefícios da 

Justiça Gratuita. Estão presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 

do CPC) e peça está instruída com os documentos indispensáveis à 

propositura da ação (art. 320 do CPC). Diante das especificidades da 

causa, de modo a adequar o rito processual ao caso concreto e visando 

empreender mais celeridade ao andamento processual, deixo para 

momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação.

(...)Cite-se a parte Ré para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias 

úteis, sob pena de revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial. Determino, ainda, a citação pessoal dos 

confinantes, nos termos do disposto no artigo 246, §3º do CPC. 

Publique-se edital de citação, em obediência ao previsto no inciso I do 

artigo 259 do CPC. Cientifique-se as Fazendas Públicas Federal, Estadual 

e Municipal. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo." Eu, Simone Menezes Veiga - técnica judiciária, digitei.

Rondonópolis - MT,31 de julho de 2018. Thais Muti de OLiveira. Gestora 

Judiciária

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005429-80.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA BENICIA PINHEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALOISIO GOMES DE ARAUJO JUNIOR (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, MANIFESTAR 

ACERCA DA DEVOLUÇÃO DA CORRESPONDÊNCIA SEM O CUMPRIMENTO 

DE SUA FINALIDADE.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002983-36.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA NASCIMENTO OGAVA SIEMIONKO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINA SILVANO VILARINHO DA SILVA (RÉU)

GILBERTO SANTOS RIBEIRO (RÉU)

ARITUSA LEITE NOBREGA RIBEIRO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT0015401A (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte autora para, no prazo legal, impugnar a 

contestação e responder a reconvenção e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000465-73.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RONDON PLAZA SHOPPING LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS RIOS DURAES (EXECUTADO)

ANNA PAULA DURAES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FOLEGATTI DURAES (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal responder a 

exceção de pré-executividade e documentos juntados.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002036-50.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KATIUSCIA KEILA MOREIRA DI DOMENICO (AUTOR)

E. M. F. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO ROBERTO PESCE OAB - MT5137/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GENI MARIA DI DOMÊNICO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

KELVYN RICHARD SILVA ALEIXO OAB - MT20067/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002036-50.2016.8.11.0003. 

AUTOR: EMANUELI MOREIRA FACHINETTO, KATIUSCIA KEILA MOREIRA DI 

DOMENICO RÉU: GENI MARIA DI DOMÊNICO Vistos e examinados. Face o 

teor a petição de Id. 14419990, redesigno a audiência para o dia 13 de 

Setembro de 2018, às 14:00 horas. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. RONDONÓPOLIS, 31 de julho de 2018. Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003337-61.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIR BRAGA JUNIOR OAB - MT0004735A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA CECILIA LANGE BARBOSA (EXECUTADO)

MARLI CECILIA LANGE (EXECUTADO)
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Intimação do advogado da parte requerente, para no prazo legal, se 

manifestar sobre a devolução da correspondência encaminhada para 

citação do requerido, AMANDA CECILIA LANGE BARBOSA, com a 

informação da ECT de endereço insuficiente.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003339-31.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIR BRAGA JUNIOR OAB - MT0004735A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA CECILIA LANGE BARBOSA (EXECUTADO)

MARLI CECILIA LANGE (EXECUTADO)

 

Intimação do advogado da parte requerente, para no prazo legal, se 

manifestar sobre a devolução da correspondência encaminhada para 

citação do requerido, Amanda Cecilia Lange Barbosa, com a informação 

da ECT de endereço insuficiente.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000462-89.2016.8.11.0003

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:

ALFA REGULADORA DE SINISTRO LTDA - EPP (EXECUTADO)

JANAINA RIBEIRO LOBO DOS SANTOS (EXECUTADO)

JOEL PAULINO DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Intimação do advogado da parte requerente, para no prazo legal, se 

manifestar sobre a devolução da correspondência encaminhada para 

citação do requerido, xxxx, com a informação da ECT de não existe o 

Número.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002254-78.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALPHA MOTION DO BRASIL LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENILSON ALVES SOBREIRO OAB - MS13713 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KAIROS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, MANIFESTAR 

ACERCA DA DEVOLUÇÃO DA CORRESPONDÊNCIA SEM O CUMPRIMENTO 

DE SUA FINALIDADE

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1007769-60.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

V M COMERCIO DE COMPONENTES E PRODUTOS ELETRONICOS LTDA ME 

- ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO SAITO OAB - MT0013392A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CORAL LUZ COMERCIAL ELETRICA LTDA - ME (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, MANIFESTAR 

ACERCA DA DEVOLUÇÃO DA CORRESPONDÊNCIA SEM O CUMPRIMENTO 

DE SUA FINALIDADE.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004218-38.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. F. MARCILIO VICENTE - ME (RÉU)

JOSE CARLOS MARCILIO VICENTE (RÉU)

MARLI PEREIRA MATIAS VICENTE (RÉU)

 

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: 1000832-97.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIR BRAGA JUNIOR OAB - MT0004735A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS DOS SANTOS (REQUERIDO)

L C DOS SANTOS CURSOS - ME (REQUERIDO)

 

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: 1003992-33.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDETE LUCIA FERRARI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE DOURADO MACHADO ROCHA OAB - MT19105/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO PINTO RESCHKE (EXECUTADO)

MAYRA LANDER REGASSO RESCHKE (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, MANIFESTAR 

ACERCA DA DEVOLUÇÃO DAS CORRESPONDÊNCIAS SEM O 

CUMPRIMENTO DE SUA FINALIDADE.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003204-53.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER LEAO DO CARMO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Augusto Fagundes Teixeira OAB - MT0011363A-N (ADVOGADO)

JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR OAB - MT5959/O 

(ADVOGADO)

LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI OAB - MT0010579A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALBECY ROSA DA SILVA (RÉU)

Outros Interessados:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA 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: 1004130-97.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO PACHECO E SOUZA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO PEREIRA FAGUNDES OAB - MT0013249A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO JOSE DA SILVA (EXECUTADO)

3.TABELIONATO DE NOTAS REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS 

(EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, MANIFESTAR 

ACERCA DA DEVOLUÇÃO DA CORRESPONDÊNCIA SEM O CUMPRIMENTO 

DE SUA FINALIDADE.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003514-25.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA MARINA FLORES DOS SANTOS (AUTOR)

VINICIUS PROENCA FLORES DOS SANTOS (AUTOR)
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L. P. F. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA SANTOS RAIMUNDI CARLOS PEREIRA OAB - MT0018022A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JBS S/A (RÉU)

ROBSON MAGALHAES SEVERINO (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, MANIFESTAR 

ACERCA DA DEVOLUÇÃO DA CORRESPONDÊNCIA SEM O CUMPRIMENTO 

DE SUA FINALIDADE.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002253-93.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAIS DA SILVA AMARAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO do patrono do autor/apelado para no prazo legal (art. 1.010,§ 

1º do CPC/2015) apresentar suas contrarrazões à apelação do requerido.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005807-65.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE 

MATO GROSSO-SICOOB SUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS OAB - MT0012776A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VICTOR LIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

V. L. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

JOAQUIM APARECIDO DOS SANTOS (EXECUTADO)

ERICA ALESSANDRA DE FREITAS SANTOS (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: 1000558-36.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILEZIA JOVITA SOUZA HERINGER DAMACENO (EXECUTADO)

 

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 16/7/2018, às 

18h45min/MT, 18/72018, às 7h/MT, e 20/7/2018, às 11h/MT, compareci à 

Rua Canindé, 713, Bairro Jardim Iguaçu, e não foi possível citar Silezia 

Jovita Rodrigues Heringer Damaceno, face não encontra-la, tendo em vista 

imóvel fechado, indagando moradores vizinhos, estes afirmaram que 

executada ali reside. referido é verdade e dou fé. José R. Mendonça – 

Mat. 1508 - TJMT RONDONÓPOLIS/MT, 27 de julho de 2018. JOSE 

ROBERTO MENDONCA 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010433-64.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO SCHONS BOGASKI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO MORAES OAB - MT0004732S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

Intimação das partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, 

de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000181-02.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE JAIRO PRADELA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados 

de Intimação, Citação, Notificação CERTIFICO que, não foi possível CITAR 

JAIRO PRADELA, face não ter localizado o mesmo, sendo informado pela 

Sra. Eliene Ferreira da Silva, funcionária doméstica, que ele faleceu há oito 

meses. CERTIFICO mais, que deixei de proceder a arresto em bens do 

requerido, face não ter localizado e desconhecer bens passíveis de 

arresto. Oficial de Justiça – Ney Fernando da Nóbrega – Mat. 3873. 

RONDONÓPOLIS/MT, 25 de junho de 2018. NEY FERNANDO DA NOBREGA 

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: 1003695-60.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSMINAS TRANSPORTES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARTELLO JUNIOR OAB - MT0006370A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANA CARRAFA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANE ELENSILZIE DE OLIVEIRA OAB - MT0006141A (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado do exequente, para no prazo legal, requerer o que 

de direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006061-72.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA MARCOS FABIAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA MARCOS FABIAN OAB - MT22111/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1006061-72.2017.8.11.0003 REQUERENTE: RAFAELA 

MARCOS FABIAN Advogado do(a) REQUERENTE: RAFAELA MARCOS 

FABIAN - MT22111/O-O REQUERIDO: OI S/A Advogado do(a) REQUERIDO: 

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - MT0013245S-A 

DECISÃO Vistos e examinados. Proceda-se a serventia com as 

conferências determinadas no artigo 54 da Resolução TJ-MT/TP Nº 03 de 

12 de Abril de 2018, adotando as providências que se fizerem 

necessárias. Diante do advento do Novo Código de Processo Civil e com 

fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto às partes o prazo comum de 05 

(cinco) dias para que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as 

questões de fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento da 

lide. Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que 
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consideram incontroversa, bem como aquela que entendem já provada 

pela prova trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de 

suporte a cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo 

controvertida, deverão especificar as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. 

Assento que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando 

na preclusão do direito probatório. Nesse sentido é a orientação do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE 

QUE NÃO CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando 

a parte, intimada para especificar e justificar a produção de provas que 

lhe interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005420-21.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA BENICIA PINHEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISLENE DO NASCIMENTO (RÉU)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal, se manifestar 

sobre a proposta de acordo ofertada pelo requerido.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005501-67.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005647-74.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RODOBENS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON OAB - MT0011340S (ADVOGADO)

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - SP0236655A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL ALVES THEODORO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANE ALVES THEODORO DE MORAES OAB - MT11950/O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1005647-74.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO RODOBENS S.A. REQUERIDO: RAFAEL ALVES 

THEODORO Vistos e examinados. Considerando que a purgação da mora 

ocorre com o depósito do valor devido (indicado na petição inicial), não 

bastando mero requerimento; e que a serventia certificou que a parte 

requerida não efetuou qualquer depósito no prazo legal, não há que se 

cogitar em purgação da mora. Deste modo, determino que seja certificado 

acerca da apresentação de eventual contestação pela parte ré, vindo os 

autos imediatamente conclusos na sequência. Desde já, fica deferido o 

pedido de baixa da restrição. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo. RONDONÓPOLIS, 31 de julho de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003546-30.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA AZEVEDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA CLARA QUINTANA OAB - MT12353/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003546-30.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: LUIZA AZEVEDO DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL SA Vistos e examinados. Face o teor da certidão retro, redesigno 

a audiência para o dia 12 de Setembro de 2018, às 08:00 horas. Registro 

que não foi designada data mais breve para que a serventia tenha tempo 

hábil para o cumprimento de todos os atos necessários à realização do 

ato. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

RONDONÓPOLIS, 31 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008136-84.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BASSAM HASSAN HAIDAR AHMED (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C CAMILA DA SILVA -MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - 

ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1008136-84.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: BASSAM HASSAN HAIDAR AHMED REQUERIDO: C CAMILA 

DA SILVA -MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - ME Vistos e 

examinados. Sobre o prosseguimento do feito, diga a parte autora, no 

prazo legal. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1001973-88.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO POLATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DUILIO PIATO JUNIOR OAB - MT3719/O-O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

DANILO CUSTODIO FERRO (REQUERIDO)

ADRIANA FERRO MENDES DE FREITAS (REQUERIDO)

IVONE DA SILVA FERRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001973-88.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: ORLANDO POLATO REQUERIDO: IVONE DA SILVA FERRO, 

DANILO CUSTODIO FERRO, ADRIANA FERRO MENDES DE FREITAS Vistos 

e examinados. Certifique-se, a serventia, quanto à alegação de revelia 

manifestada pela parte autora, com relação a todos os requeridos. Após, 

conclusos para apreciação do pedido retro formulado. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. RONDONÓPOLIS, 31 

de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000546-22.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAM DOUGLAS GOUVEIA (RÉU)

SIMONE GIOVANA FABRIS (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000546-22.2018.8.11.0003. 

AUTOR: BANCO BRADESCO S.A. RÉU: WILLIAM DOUGLAS GOUVEIA, 

SIMONE GIOVANA FABRIS Vistos e examinados. Redesigno a audiência 

para o dia 12 de Setembro de 2018, às 09:00 horas. Registro que não foi 

designada data mais breve para que a serventia tenha tempo hábil para o 

cumprimento de todos os atos necessários à realização do ato. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

RONDONÓPOLIS, 31 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003866-17.2017.8.11.0003

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:

ANDREA APARECIDA DOS SANTOS SCALEZ (EXECUTADO)

MARCOS ANTONIO SCALEZ (EXECUTADO)

MARCELO SCALEZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003866-17.2017.8.11.0003. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: MARCOS ANTONIO 

SCALEZ, MARCELO SCALEZ, ANDREA APARECIDA DOS SANTOS 

SCALEZ Vistos e examinados. Face o teor da certidão retro, defiro o 

pedido de penhora do imóvel indicado pelo exequente. Expeça-se o 

necessário para a formalização da constrição. Cumpra-se, com as 

cautelas de estilo. RONDONÓPOLIS, 31 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002912-68.2017.8.11.0003

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:

ERLAM CEZAR LOPES (EXECUTADO)

JOSE PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO CESAR MORAES COELHO OAB - MT24543-O (ADVOGADO)

LUCAS BRAGA MARIN OAB - MT0016300A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002912-68.2017.8.11.0003. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT 

EXECUTADO: JOSE PEREIRA DA SILVA, ERLAM CEZAR LOPES Vistos e 

examinados. Certifique-se acerca de eventual resposta do exequente 

quanto à intimação de Id. 10259926. Após, conclusos na pasta Minutar 

Decisão. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

RONDONÓPOLIS, 31 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1004617-38.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OTACILIO ALVES CARDOSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMILTON VITOR SCHEFFER OAB - MT13080/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JANAINA DA SILVA PINHEIRO (RÉU)

ZILDENETE DA SILVA PINHEIRO (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004617-38.2016.8.11.0003. 

AUTOR: OTACILIO ALVES CARDOSO RÉU: ZILDENETE DA SILVA 

PINHEIRO, JANAINA DA SILVA PINHEIRO Vistos e examinados. Redesigno 

a audiência de conciliação para o dia 12 de Setembro de 2018, às 09:30 

horas. Observe-se eventual indicação de novo endereço pela parte 

autora. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

RONDONÓPOLIS, 31 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000192-65.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NIDERA SEMENTES LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA GIBERTONI OAB - SP296757 (ADVOGADO)

THIAGO SOARES GERBASI OAB - SP300019 (ADVOGADO)

NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO OAB - SP185048 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDILENE PEREIRA MORAIS VIGOLO (EXECUTADO)

NELSON JOSE VIGOLO (EXECUTADO)

BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA (EXECUTADO)

ROSEMARI KONAGESKI VIGOLO (EXECUTADO)

GERALDO VIGOLO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

glaucia albuquerque brasil OAB - MT0013810A (ADVOGADO)

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR OAB - MT0008872S-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

glaucia albuquerque brasil OAB - MT0013810A (ADVOGADO)

glaucia albuquerque brasil (ADMINISTRADOR JUDICIAL)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000192-65.2016.8.11.0003. 

EXEQUENTE: NIDERA SEMENTES LTDA. EXECUTADO: BOM JESUS 

AGROPECUARIA LTDA, NELSON JOSE VIGOLO, EDILENE PEREIRA 

MORAIS VIGOLO, GERALDO VIGOLO, ROSEMARI KONAGESKI VIGOLO 

Vistos e examinados. Diante da afirmação da exequente, de que não tem 

mais interesse na manutenção da penhora das Aeronaves dos 

executados, determino a baixa da constrição realizada, com a expedição e 

envio de ofício para a Agência Nacional de Aviação Civil – Registro 

Aeronáutico Brasileiro (ANAC) para o cancelamento da penhora antes 

efetivada. Defiro o pedido de reforço de penhora, determinando a 

expedição de todos os documentos necessários para a constrição dos 

imóveis de propriedade dos executados, indicados pelo exequente: 

matrícula 1.354, do Cartório de Registro de Imóveis de Nova Mutum/MT e 

matrícula 7.154, do Cartório de Registro de Imóveis de Guiratinga/MT. 
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Após, certifique-se acerca da intimação de todos os executados quanto à 

decisão que homologou o laudo de avaliação do bem penhorado, bem 

como se houve eventual apresentação de qualquer irresignação pelos 

mesmos, vindo em seguida o feito à conclusão, para apreciação do pedido 

de alienação judicial. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1001427-96.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS PAULO ALMEIDA MARIANO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEYSLLER WILLON SILVA OAB - MT23307/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL MOURA ZAMBONATO (RÉU)

RHAFAEL TAVARES NEVES SOUZA (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001427-96.2018.8.11.0003. 

AUTOR: MARCOS PAULO ALMEIDA MARIANO RÉU: RAFAEL MOURA 

ZAMBONATO, RHAFAEL TAVARES NEVES SOUZA Vistos e examinados. 

Defiro o pedido de citação por oficial de justiça. Redesigno a audiência de 

conciliação para o dia 12 de Setembro de 2018, às 11:00 horas. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

RONDONÓPOLIS, 31 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004906-97.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE RODEGUER CASTILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSUEL DA SILVA JUNIOR OAB - MT24556/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HERMES RIBEIRO DA SILVA (RÉU)

HERMES RIBEIRO DA SILVA - ME (RÉU)

SANDRA BEATRIZ BUDNY DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004906-97.2018.8.11.0003. 

AUTOR: HENRIQUE RODEGUER CASTILHO RÉU: HERMES RIBEIRO DA 

SILVA - ME, HERMES RIBEIRO DA SILVA, SANDRA BEATRIZ BUDNY DA 

SILVA Vistos e examinados. Estão presentes os requisitos da petição 

inicial (art. 319 do CPC) e a peça está instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação (art. 320 do CPC). Não há pedido de 

tutela de urgência. Nos termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 12 de setembro de 2018, às 10:30 horas. Assento 

que a audiência será realizada na sala de audiência desta 4ª Vara Cível, 

no 2º andar do Fórum da Comarca de Rondonópolis - MT, (como permite o 

§3º do artigo 1º do Provimento 09/2016 – CM), por um dos conciliadores 

judiciais desta comarca, independente do pagamento de honorários. 

Consigno que não foi agendada data mais breve uma vez que devem ser 

resguardados os prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em 

dias úteis; e que a serventia necessita de lapso temporal maior para o 

cumprimento das determinações judiciais, principalmente quando 

necessária a utilização dos Correios. Fiquem as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir); e a ausência injustificada é 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa. Advirto que as partes devem estar acompanhadas de seus 

advogados. Cite-se e intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a 

intimação da parte autora. Havendo autocomposição entre as partes, os 

autos serão conclusos para homologação judicial; não ocorrendo a 

solução consensual do conflito de interesses, o prazo para contestação 

será contado a partir da realização da audiência. A ausência de 

contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de quinze dias úteis apresente 

manifestação, oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar 

se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – 

havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta 

à reconvenção. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 432887 Nr: 1551-77.2010.811.0003

 AÇÃO: Atentado->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALAS CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERESA MANOEL DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMANDO OTAVIO MARCONDES 

GUIDIO - OAB:2356/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARINE MICHELE 

GONCALVES - OAB:DEFENSORA P.

 Ante o exposto, e tudo mais que dos autos consta, com fulcro nos laudos 

de constatação ‘in loco’ que aportaram aos autos, bem como na 

inexistência de provas robustas para comprovar as alegações traçadas 

na petição inicial, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES as ações de 

USUCAPIÃO (Cód. 415219) e de MANUTENÇÃO DE POSSE (Cód. 432598), 

para DECLARAR a PRESCRIÇÃO AQUISITIVA e o DOMÍNIO de metade do 

lote 14 (217,13 m² - partindo-se de onde está edificada a sua residência) 

em favor de TEREZA MANOEL DE OLIVEIRA e, via de consequência, 

DECLARO EXTINTO o processo, COM RESOLUÇÃO de MÉRITO, com 

supedâneo no art. 487, inciso I, do CPC; bem como declaro a extinção da 

AÇÃO CAUTELAR DE ATENTADO (Cód. 432887). Determino que, nos 

termos do art. 167, inciso I, item 28, da Lei nº 6.015/73, após o trânsito em 

julgado desta sentença, seja expedido mandado de registro, para que a 

propriedade definitiva, já declarada em favor da autora, adentre o folio 

registral imobiliário competente. Embora a autora tenha decaído de maior 

parte do seu pedido, deixo de condenar a mesma ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios, posto que trata-se assistida pela 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso. Após o cumprimento de 

todas as formalidades e baixas devidas, arquive-se. 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.: 449911 Nr: 5091-02.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSCRIS TRANSPORTES RODOVIÁRIOS 

LTDA ME, LIONEL FERREIRA DE OLIVEIRA, MARIA CRISTINA ROCHA DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS PETRÔNIO DE SOUZA 

DIAS - OAB:MT/9652, MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - 

OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO ALVES ATHAIDE - 

OAB:MT/11.858 - A

 Vistos e examinados.

Defiro o pleito de consulta no Sistema INFOJUD das declarações de renda 

da parte executada, referente aos últimos 03 (três) exercícios.

No caso, verifica-se que não consta declaração entregue para o período 

solicitado, conforme extrato em anexo.

Dessa forma, intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 410459 Nr: 6460-36.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO DE ALMEIDA FANAIA LTDA, 

GUSTAVO DE ALMEIDA FANAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 
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OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Defiro o pleito de consulta no Sistema INFOJUD das declarações de renda 

da parte executada, referente aos últimos 03 (três) exercícios.

Restando frutífera, a resposta ficará arquivada em pasta própria na 

secretaria, sendo vedada a extração de cópias.

Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 727810 Nr: 8658-70.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L A BAZZANO COMÉRCIO ME, LUIZ ALBERTO 

BAZZANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Defiro o pleito de consulta no Sistema INFOJUD das declarações de renda 

da parte executada, referente aos últimos 03 (três) exercícios.

No caso, verifica-se que não consta declaração entregue para o período 

solicitado, conforme extrato em anexo.

Dessa forma, intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 432598 Nr: 1263-32.2010.811.0003

 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: TERESA MANOEL DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALAS CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO OTAVIO 

MARCONDES GUIDIO - OAB:2356/MT

 Ante o exposto, e tudo mais que dos autos consta, com fulcro nos laudos 

de constatação ‘in loco’ que aportaram aos autos, bem como na 

inexistência de provas robustas para comprovar as alegações traçadas 

na petição inicial, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES as ações de 

USUCAPIÃO (Cód. 415219) e de MANUTENÇÃO DE POSSE (Cód. 432598), 

para DECLARAR a PRESCRIÇÃO AQUISITIVA e o DOMÍNIO de metade do 

lote 14 (217,13 m² - partindo-se de onde está edificada a sua residência) 

em favor de TEREZA MANOEL DE OLIVEIRA e, via de consequência, 

DECLARO EXTINTO o processo, COM RESOLUÇÃO de MÉRITO, com 

supedâneo no art. 487, inciso I, do CPC; bem como declaro a extinção da 

AÇÃO CAUTELAR DE ATENTADO (Cód. 432887). Determino que, nos 

termos do art. 167, inciso I, item 28, da Lei nº 6.015/73, após o trânsito em 

julgado desta sentença, seja expedido mandado de registro, para que a 

propriedade definitiva, já declarada em favor da autora, adentre o folio 

registral imobiliário competente. Embora a autora tenha decaído de maior 

parte do seu pedido, deixo de condenar a mesma ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios, posto que trata-se assistida pela 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso. Após o cumprimento de 

todas as formalidades e baixas devidas, arquive-se. Publique-se.Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 340065 Nr: 8300-23.2004.811.0003

 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: JOSE DIAS MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAMIRO DAS NEVES, ORLANDO CARDOSO 

GOMES, ESPOLIO DE LEVANIR CONCEICAO GOMES, FATIME ALI DIB, 

Eliezer de Abreu e Silva e sua esposa Adiles, Margarida das Neves, 

JOAQUIM COSTA AGUIAR, MARIA FERREIRA DE BRITO, LEONARDO DE 

OLIVEIRA BORGES, SEBASTIANA SOUZA MAGALHAES, Maria Marques 

de Carvalho, NEUZA MARIA AGUIAR, Maria Teodolino Borges, José 

Urbano Magalhães, Adão José de Brito, FRANCISVAL AUGUSTO 

MORAES, SONIA ALLERSDORFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILMAR SALES MIRANDA - 

OAB:5388/MT, SIRLEIA STROBEL - OAB:5.256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

ELCIA MARTINS SOARES FERREIRA - OAB:10046, JULIO CESAR DE 

AVILA - OAB:DEFENSOR, NUPRAJU - NUCLEO DE PRATICA JURIDICA 

FACULDADE ANHANGUERA - OAB:

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido vestibular, pelo que DECLARO a 

PRESCRIÇÃO AQUISITIVA e o DOMÍNIO do imóvel descrito e caracterizado 

na petição inicial em favor de JOSÉ DIAS MARTINS e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO o processo, COM RESOLUÇÃO de 

MÉRITO, com supedâneo no art. 487, inciso I, do CPC.Determino que, nos 

termos do art. 167, inciso I, item 28, da Lei nº 6.015/73, após o trânsito em 

julgado desta sentença, seja expedido mandado de registro, para que a 

propriedade definitiva, já declarada em favor do autor, adentre o folio 

registral imobiliário competente. Deixo de condenar a parte ré ao 

pagamento de custas e processuais e honorários advocatícios, posto que 

trata-se de revel citada por edital e assistido pela Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso. Publique-se.Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 436114 Nr: 4782-15.2010.811.0003

 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: WILSON FERREIRA VALENTIM, SCHEYLA RADICA 

VALENTIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JARDELINE PEREIRA CAMPOS, MARIA 

PEREIRA ALVES, ALICE MARIA MORAES, MARIA CONCEICAO RADICA, 

VALDEIR MANOEL ALVES, JOAQUIM MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAIRE INES GAI MATIELO - 

OAB:9307/MT, JÚNIOR SÉRGIO MARIM - OAB:MT/6.295

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

GLECI DO NASCIMENTO FACCO - OAB:14126/MT, GLEICI DO 

NASCIMENTO FACCO - OAB:OAB/MT 14.121, JULIO CESAR DE AVILA 

- OAB:DEFENSOR

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido vestibular, pelo que DECLARO a 

PRESCRIÇÃO AQUISITIVA e o DOMÍNIO do imóvel descrito e caracterizado 

na petição inicial em favor de WILSON FERREIRA VALENTIM e SCHEYLA 

RADICA VALENTIM e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o 

processo, COM RESOLUÇÃO de MÉRITO, com supedâneo no art. 487, 

inciso I, do CPC.Determino que, nos termos do art. 167, inciso I, item 28, da 

Lei nº 6.015/73, após o trânsito em julgado desta sentença, seja expedido 

mandado de registro, para que a propriedade definitiva, já declarada em 

favor do autor, adentre o folio registral imobiliário competente. Deixo de 

condenar a parte ré ao pagamento de custas e processuais e honorários 

advocatícios, posto que trata-se de revel citada por edital e assistido pela 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso. Publique-se.Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 415219 Nr: 10859-11.2008.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERESA MANOEL DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALAS CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA, 

SALAS CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA, CLEISON AMORIM DA 

SILVA, MARCOS RICARDO GAROTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO OTAVIO 
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MARCONDES GUIDIO - OAB:2356/MT, JOSE APARECIDO ALVES PINTO 

- OAB:4738/MT

 Ante o exposto, e tudo mais que dos autos consta, com fulcro nos laudos 

de constatação ‘in loco’ que aportaram aos autos, bem como na 

inexistência de provas robustas para comprovar as alegações traçadas 

na petição inicial, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES as ações de 

USUCAPIÃO (Cód. 415219) e de MANUTENÇÃO DE POSSE (Cód. 432598), 

para DECLARAR a PRESCRIÇÃO AQUISITIVA e o DOMÍNIO de metade do 

lote 14 (217,13 m² - partindo-se de onde está edificada a sua residência) 

em favor de TEREZA MANOEL DE OLIVEIRA e, via de consequência, 

DECLARO EXTINTO o processo, COM RESOLUÇÃO de MÉRITO, com 

supedâneo no art. 487, inciso I, do CPC; bem como declaro a extinção da 

AÇÃO CAUTELAR DE ATENTADO (Cód. 432887). Determino que, nos 

termos do art. 167, inciso I, item 28, da Lei nº 6.015/73, após o trânsito em 

julgado desta sentença, seja expedido mandado de registro, para que a 

propriedade definitiva, já declarada em favor da autora, adentre o folio 

registral imobiliário competente. Embora a autora tenha decaído de maior 

parte do seu pedido, deixo de condenar a mesma ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios, posto que trata-se assistida pela 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso. Após o cumprimento de 

todas as formalidades e baixas devidas, arquive-se. 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.: 721487 Nr: 2510-43.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDERLAN NUNES DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVALDO ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELA ROBERTA DA SILVA - 

OAB:6902/MT, EDILIA FERNANDES DAS GRAÇAS - OAB:16869/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

 Proceda-se a pesquisa junto ao sistema INFOJUD.

 Com o resultado, dê-se ciência à exequente.

Arquivem-se em pasta própria a declaração de imposto de renda 

requisitada por meio do Sistema INFOJUD.

Intime-se. Às providências.

 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.: 780353 Nr: 6351-75.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HAROLDO FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSCAR CAMARGO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO SANTANA DA SILVA - 

OAB:19.987/MT, PABLO CORTEZ LOI - OAB:11152/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e Examinados.

 Para melhor análise do pedido, determino a intimação da parte autora 

para, no prazo legal, trazer aos autos o demonstrativo atualizado do 

débito.

 Com a vinda, voltem-me conclusos para deliberação.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 846652 Nr: 10421-04.2016.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS PAULO SOUSA ORLATO, CAIO CESAR SOUSA 

ORLATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE ELENSILZIE DE 

OLIVEIRA SABOIA - OAB:MT/6141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-AMT

 Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal, impugnar a 

contestação e documentos de fls. 116/120.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 709115 Nr: 4020-28.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSIANE SOUSA SILVA, MICHELL JOSÉ 

GIRALDES PORTELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTE COLETIVO BRASIL TCB LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELL JOSE GIRALDES 

PORTELA - OAB:10081/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e Examinados.

 Para melhor análise do pedido, determino a intimação da parte autora 

para, no prazo legal, trazer aos autos o demonstrativo atualizado do 

débito.

 Com a vinda, voltem-me conclusos.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 777044 Nr: 5052-63.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE RUSCH ME, ELIANE RUSCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO MIGUEL POFFO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA LUISA DILLMANN - 

OAB:OAB/RS 73.710, PAULO ANDRE GERHARDT - OAB:OAB/RS 67273

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Defiro a expedição de mandado de penhora e avaliação de bens da parte 

executada até o valor de R$ 28.947,50 (vinte e oito mil novecentos e 

quarenta e sete reais e cinquenta centavos), consoante cálculo de fls. 60.

Se a parte executada fechar as portas do estabelecimento a fim de obstar 

a penhora dos bens, desde já, fica deferido o reforço policial e a ordem de 

arrombamento, devendo tudo ser circunstancialmente certificado (art. 846, 

§§ 1º e 2º, do CPC).

 Com a juntada do mandado, intime-se a parte exequente para dar 

prosseguimento à execução, no prazo legal.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 412374 Nr: 8486-07.2008.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEILA GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DU PONT DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMAURI DE SOUSA BRITO FILHO 

- OAB:13625-B/MT, ILDO ROQUE GUARESCHI - OAB:5417-B/MT, 

SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - OAB:9724-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAMES LEONARDO PARENTE 

DE AVILA - OAB:5367/MT, JONAS COELHO DA SILVA - OAB:5706/MT, 

PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - OAB:MT/7074

 Vistos e examinados.

Proceda-se à conversão do feito para cumprimento de sentença na capa 

dos autos e sistema Apolo.

Defiro o pleito de consulta no Sistema INFOJUD das declarações de renda 

da parte executada, referente aos últimos 03 (três) exercícios.

A resposta ficará arquivada em pasta própria na secretaria, sendo 

vedada a extração de cópias.

Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 816958 Nr: 1905-92.2016.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE AMANCIO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Intime-se a parte exequente para que esclareça se o cálculo apresentado 

no valor de R$ 4.258,31 (quatro mil duzentos e cinquenta e oito reais e 

trinta e um centavos), refere-se apenas aos honorários advocatícios, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito.

Com a resposta nos autos, conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 795139 Nr: 12440-17.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO NUNES MORENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIO BARBOSA DA SILVA - 

OAB:MT-15.562/0, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - 

OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSCELINO BARRETO 

MONTEIRO - OAB:3764/MT, RUBSON PEREIRA GUIMARAES - 

OAB:OAB/MT 18.839/0

 Vistos e examinados.

Defiro o pleito de consulta no Sistema INFOJUD das declarações de renda 

da parte executada, referente aos últimos 03 (três) exercícios.

Restando frutífera, a resposta ficará arquivada em pasta própria na 

secretaria, sendo vedada a extração de cópias.

Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 707669 Nr: 2477-87.2012.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHARTHER CAMILO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Defiro o pleito de consulta no Sistema INFOJUD das declarações de renda 

da parte executada, referente aos últimos 03 (três) exercícios.

Restando frutífera, a resposta ficará arquivada em pasta própria na 

secretaria, sendo vedada a extração de cópias.

Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 704704 Nr: 12682-15.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSLIA TRANSPORTES RODOVIARIOS 

LTDA ME, ELIANE APARECIDA RODRIGUES LANGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Defiro o pleito de consulta no Sistema INFOJUD das declarações de renda 

da parte executada, referente aos últimos 03 (três) exercícios.

No caso, verifica-se que não consta declaração entregue para o período 

solicitado, conforme extrato em anexo.

Dessa forma, intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

Certifique-se quanto ao decurso do prazo para manifestação da parte 

executada em relação à penhora de fls. 105.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 782601 Nr: 7251-58.2015.811.0003

 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): WI FASHION CONFECÇÕES LTDA ME, 

WANDER FONSECA DE MORAES, IEDA XAVIER DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIO BARBOSA DA SILVA - 

OAB:MT-15.562/0, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - 

OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLECI DO NASCIMENTO 

FACCO - OAB:14126/MT

 Vistos e Examinados.

Sobre o prosseguimento do feito, diga a parte exequente, no prazo legal.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 810159 Nr: 17936-27.2015.811.0003

 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: LAURINEI LUCIO DA CONCEIÇÃO FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO SILVA - 

OAB:18408-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOURLART - OAB:OAB /M 20.191-A

 Vistos e examinados.

Com fulcro no disposto no art. 924, II, do CPC/2015, declaro satisfeita a 

obrigação e extinto o processo, vez que o autor não se opôs ao 

pagamento pelo réu.

 Autorizo o levantamento dos valores depositados, atendendo-se as 

medidas do Provimento 68/2018 e devendo ser observada a conta 

bancária indicada pela parte autora.

Após o cumprimento de todas as formalidades necessárias, inclusive 

eventuais baixas e/ou liberações nos sistemas, arquive-se.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 897014 Nr: 4345-90.2018.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO BORDIGNON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVONIR SERAFIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIZ MOHR - 

OAB:OAB/PR 14.849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 juntar aos 

autos a guia e o comprovante de seu pagamento. Registro que a 

paralização indevida da presente carta precatória gerará a devolução da 

mesma à comarca deprecada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 820294 Nr: 3087-16.2016.811.0003

 AÇÃO: Embargos->Recursos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WI FASHION CONFECÇÕES LTDA ME, WANDER 
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FONSECA DE MORAES, IEDA XAVIER DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO SUL 

DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLECI DO NASCIMENTO FACCO 

- OAB:14126/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO SANTOS DE 

RESENDE - OAB:OAB/MT6358

 Vistos e examinados.

Intimado o autor às fls.71/74 para regularizar sua representação 

processual, sob pena de extinção contida no art.76, do CPC, não foi 

encontrado, conforme certidão de fls.75, onde consta “DESCONHECIDO”.

Considerando que é dever da parte autora, manter o endereço atualizado 

nos autos, assim, com fulcro no art.76 §1°, inciso l, e art. 485, inciso IV, 

declaro extinto o processo sem resolução de mérito.

 Intime-se.

Publique-se.

Arquive-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 430744 Nr: 12596-15.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRÍCIA CLEMENTE FERRARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DILMA FONTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON SPIGOSSO - 

OAB:MT/5.821-B, PAULO SÉRGIO CIRILO - OAB:OAB/MT 5448-B

 Vistos e examinados.

Com fulcro no disposto no art. 924, II, do CPC/2015, declaro satisfeita a 

obrigação e extinto o processo, vez que o autor não se opôs ao 

pagamento pelo réu.

 Autorizo o levantamento dos valores depositados, atendendo-se as 

medidas do Provimento 68/2018 e devendo ser observada a conta 

bancária indicada pela parte autora.

Após o cumprimento de todas as formalidades necessárias, inclusive 

eventuais baixas e/ou liberações nos sistemas, arquive-se.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 763673 Nr: 15211-02.2014.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PIL, IADS, JDCES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENE DOS REIS MAIA - 

OAB:15994

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar acerca da 

certidão negativa do Oficial de Justiça de fl.89, nos termos 

seguintes:"Certifico que, em cumprimento ao r. mandado, diligenciei até a 

Av. Cuiabá, nº 829, Edifício Mikerinos, Bairro Centro, onde não foi possível 

intimar PANORAMA IMOBILIÁRIA LTDA, por ser informado pela atendente 

do edifício, Sra. Helen Regiane Araújo, que o escritório da requerida 

situado na sala 93, 9º andar, encontra-se fechado há vários meses, 

informou ainda que seus sócios residem na cidade de Cuiabá/MT, e suas 

atividades são realizadas por telefone, a saber: (66) 9.9648-1723. 

Tentativa de contato através do número de telefone mencionado restou 

infrutífera. Dessa forma, devolvo o mandado para os devidos fins. Matias 

Rocha. Oficial de Justiça. Matrícula 33582."

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 760220 Nr: 13464-17.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE ALBINA ORTOLAN SALLES, JOSE 

ROGERIO SALLES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSISTENCIA MULTIDISCIPLINAR DE SAUDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA CLARA QUINTANA - 

OAB:MT/12353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diogo Ibrahim Campos - 

OAB:13296, MARCO ANTONIO JOBIM - OAB:6412/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANNA CLARA 

QUINTANA, para devolução dos autos nº 13464-17.2014.811.0003, 

Protocolo 760220, 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): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 406308 Nr: 2044-25.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR JOSE GATTO, MÉRCIA CHAVES ALVES 

PEREIRA KLAUS, CLEIRY ANTONIO DA SILVA ÁVILA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES BOFF LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIRY ANTONIO DA SILVA 

AVILA - OAB:MS/6.090, MERCIA CHAVES ALVES PEREIRA KLAUS - 

OAB:MT/10635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FILIPE OLIVEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 7.206 - B

 Intimação da parte executada para, no prazo legal, indicar a localização 

do bem bloqueado aludido à folha 221.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 780433 Nr: 6375-06.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURIMAR FELTRIM CAMPOS ME, DANIELA 

BONOTTO MORBINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:OAB/MT13842A, GUSTAVO R. GOES NICOLADELLI - 

OAB:17.980/A, Luiz Carlos Icety Antunes - OAB:18.032-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS PETRÔNIO DE 

SOUZA DIAS - OAB:MT/9652

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, dar prosseguimento ao 

feito e requerer o que de direito, SOB pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 384906 Nr: 13008-48.2006.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILDO ESTEVAN DE SOUZA, SEBASTIAO GERALDO DE 

LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIRINO VEICULOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIAO GERALDO DE LIMA - 

OAB:OAB/MT-6256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS LOURENÇO GOMES - 

OAB:9568/GO

 Considerando tratar os autos de cumprimento de sentença, torno sem 

efeito a intimação de folha 246 e procedo com a intimação do exequente 

para no prazo legal dar regular prosseguimento ao feito, SOB pena de 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 448888 Nr: 4068-21.2011.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRICIO MIRANDA DE OLIVEIRA, Maria Gloria 
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Miranda de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A/MT, MILKEN JACQUELINE CENERINI JACOMINI - 

OAB:31722/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte requerente, para no prazo legal dar 

prosseguimento ao feito e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 393615 Nr: 7160-46.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA GRAFICA UNIAO LTDA, ADRIA 

SANTOS MUNIZ, DINALVA SANTOS MUNIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO R GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte exequente a fim de, no prazo legal, dar regular prosseguimento ao 

feito, SOB PENA de suspensão dos autos pelo prazo de 01 (um) ano, com 

fundamento ao art. 921, III, §1º do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 385236 Nr: 13353-14.2006.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS FILIPE OLIVEIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM RODRIGUES DO VALE, DINAIR 

PARREIRA DO VALE, GILBERTO LUIZ DE REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FILIPE OLIVEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT7206B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PABLO CUNHA E SILVA - 

OAB:24139/GO, PAULO MARCOS DE CAMPOS BATISTA - 

OAB:23457/GO, PAULO RENATO PEREIRA PARO - OAB:23351, THALES 

JOSE JAYME - OAB:GO/9364

 Intimação da parte exequente para, no prazo legal, dar prosseguimento ao 

feito e requerer o que de direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003783-98.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTES ESTRADEIRO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ANAIDES CABRAL NETTO OAB - MT0007859A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (RÉU)

COCAL CEREAIS LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT0015013S-A (ADVOGADO)

ROBERTA PARREIRA SANTANA OAB - MG152473 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1003783-98.2017.8.11.0003 AUTOR: TRANSPORTES 

ESTRADEIRO LTDA Advogado do(a) AUTOR: JOAO ANAIDES CABRAL 

NETTO - MT0007859A-B RÉU: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A, COCAL 

CEREAIS LTDA Advogado do(a) RÉU: JACÓ CARLOS SILVA COELHO - 

MT0015013S-A Advogado do(a) RÉU: ROBERTA PARREIRA SANTANA - 

MG152473 DECISÃO Vistos e examinados. Proceda-se a serventia com as 

conferências determinadas no artigo 54 da Resolução TJ-MT/TP Nº 03 de 

12 de Abril de 2018, adotando as providências que se fizerem 

necessárias. Diante do advento do Novo Código de Processo Civil e com 

fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto às partes o prazo comum de 05 

(cinco) dias para que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as 

questões de fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento da 

lide. Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que 

consideram incontroversa, bem como aquela que entendem já provada 

pela prova trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de 

suporte a cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo 

controvertida, deverão especificar as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. 

Assento que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando 

na preclusão do direito probatório. Nesse sentido é a orientação do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE 

QUE NÃO CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando 

a parte, intimada para especificar e justificar a produção de provas que 

lhe interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002982-51.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. BALKE & BALKE LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE HELICA DA SILVA ICHI OAB - MT24523/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PIZZOLATTO & FALK LTDA - EPP (RÉU)

BRF S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE DA ROCHA OAB - RS0036568A (ADVOGADO)

DEBORAH KAROLLINNY DE OLIVEIRA FERREIRA OAB - MT22114/O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1002982-51.2018.8.11.0003 AUTOR: R. BALKE & BALKE 

LTDA - ME Advogado do(a) AUTOR: DAIANE HELICA DA SILVA ICHI - 

MT24523/O RÉU: BRF S.A., PIZZOLATTO & FALK LTDA - EPP Advogado 

do(a) RÉU: HENRIQUE JOSE DA ROCHA - RS0036568A Advogado do(a) 

RÉU: DEBORAH KAROLLINNY DE OLIVEIRA FERREIRA - MT22114/O 

DECISÃO Vistos e examinados. Proceda-se a serventia com as 

conferências determinadas no artigo 54 da Resolução TJ-MT/TP Nº 03 de 

12 de Abril de 2018, adotando as providências que se fizerem 

necessárias. Diante do advento do Novo Código de Processo Civil e com 

fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto às partes o prazo comum de 05 
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(cinco) dias para que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as 

questões de fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento da 

lide. Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que 

consideram incontroversa, bem como aquela que entendem já provada 

pela prova trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de 

suporte a cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo 

controvertida, deverão especificar as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. 

Assento que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando 

na preclusão do direito probatório. Nesse sentido é a orientação do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE 

QUE NÃO CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando 

a parte, intimada para especificar e justificar a produção de provas que 

lhe interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002990-28.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. BALKE & BALKE LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE HELICA DA SILVA ICHI OAB - MT24523/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PIZZOLATTO & FALK LTDA - EPP (RÉU)

BRF S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE DA ROCHA OAB - RS0036568A (ADVOGADO)

DEBORAH KAROLLINNY DE OLIVEIRA FERREIRA OAB - MT22114/O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1002990-28.2018.8.11.0003 AUTOR: R. BALKE & BALKE 

LTDA - ME Advogado do(a) AUTOR: DAIANE HELICA DA SILVA ICHI - 

MT24523/O RÉU: BRF S.A., PIZZOLATTO & FALK LTDA - EPP Advogado 

do(a) RÉU: HENRIQUE JOSE DA ROCHA - RS0036568A Advogado do(a) 

RÉU: DEBORAH KAROLLINNY DE OLIVEIRA FERREIRA - MT22114/O 

DECISÃO Vistos e examinados. Proceda-se a serventia com as 

conferências determinadas no artigo 54 da Resolução TJ-MT/TP Nº 03 de 

12 de Abril de 2018, adotando as providências que se fizerem 

necessárias. Diante do advento do Novo Código de Processo Civil e com 

fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto às partes o prazo comum de 05 

(cinco) dias para que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as 

questões de fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento da 

lide. Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que 

consideram incontroversa, bem como aquela que entendem já provada 

pela prova trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de 

suporte a cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo 

controvertida, deverão especificar as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. 

Assento que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando 

na preclusão do direito probatório. Nesse sentido é a orientação do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE 

QUE NÃO CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando 

a parte, intimada para especificar e justificar a produção de provas que 

lhe interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006385-62.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE ALMEIDA MACIEL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Edson Ritter OAB - MT0015465A-O (ADVOGADO)

ROVALDO MIRANDA DE MATOS OAB - MT21751/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1006385-62.2017.8.11.0003 AUTOR: JOSUE ALMEIDA 

MACIEL Advogados do(a) AUTOR: ROVALDO MIRANDA DE MATOS - 

MT21751/O, EDSON RITTER - MT0015465A-O RÉU: BANCO BRADESCO 

S.A. Advogado do(a) RÉU: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - 

MT0011065S-A DECISÃO Vistos e examinados. Proceda-se a serventia 
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com as conferências determinadas no artigo 54 da Resolução TJ-MT/TP Nº 

03 de 12 de Abril de 2018, adotando as providências que se fizerem 

necessárias. Diante do advento do Novo Código de Processo Civil e com 

fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto às partes o prazo comum de 05 

(cinco) dias para que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as 

questões de fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento da 

lide. Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que 

consideram incontroversa, bem como aquela que entendem já provada 

pela prova trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de 

suporte a cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo 

controvertida, deverão especificar as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. 

Assento que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando 

na preclusão do direito probatório. Nesse sentido é a orientação do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE 

QUE NÃO CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando 

a parte, intimada para especificar e justificar a produção de provas que 

lhe interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002985-06.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. BALKE & BALKE LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE HELICA DA SILVA ICHI OAB - MT24523/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PIZZOLATTO & FALK LTDA - EPP (RÉU)

BRF S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE DA ROCHA OAB - RS0036568A (ADVOGADO)

DEBORAH KAROLLINNY DE OLIVEIRA FERREIRA OAB - MT22114/O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1002985-06.2018.8.11.0003 AUTOR: R. BALKE & BALKE 

LTDA - ME Advogado do(a) AUTOR: DAIANE HELICA DA SILVA ICHI - 

MT24523/O RÉU: BRF S.A., PIZZOLATTO & FALK LTDA - EPP Advogado 

do(a) RÉU: HENRIQUE JOSE DA ROCHA - RS0036568A Advogado do(a) 

RÉU: DEBORAH KAROLLINNY DE OLIVEIRA FERREIRA - MT22114/O 

DECISÃO Vistos e examinados. Proceda-se a serventia com as 

conferências determinadas no artigo 54 da Resolução TJ-MT/TP Nº 03 de 

12 de Abril de 2018, adotando as providências que se fizerem 

necessárias. Diante do advento do Novo Código de Processo Civil e com 

fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto às partes o prazo comum de 05 

(cinco) dias para que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as 

questões de fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento da 

lide. Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que 

consideram incontroversa, bem como aquela que entendem já provada 

pela prova trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de 

suporte a cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo 

controvertida, deverão especificar as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. 

Assento que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando 

na preclusão do direito probatório. Nesse sentido é a orientação do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE 

QUE NÃO CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando 

a parte, intimada para especificar e justificar a produção de provas que 

lhe interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004211-80.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NELCI MARIA SPEISS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUELLY SPEISS FERREIRA DE ARAUJO OAB - MT22092/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL SANTOS ALBERTTI OAB - PR0044655A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1004211-80.2017.8.11.0003 REQUERENTE: NELCI MARIA 
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SPEISS Advogado do(a) REQUERENTE: EMANUELLY SPEISS FERREIRA DE 

ARAUJO - MT22092/O REQUERIDO: EUCATUR-EMPRESA UNIAO 

CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA Advogado do(a) 

REQUERIDO: GABRIEL SANTOS ALBERTTI - PR0044655A DECISÃO Vistos 

e examinados. Proceda-se a serventia com as conferências determinadas 

no artigo 54 da Resolução TJ-MT/TP Nº 03 de 12 de Abril de 2018, 

adotando as providências que se fizerem necessárias. Diante do advento 

do Novo Código de Processo Civil e com fundamento nos artigos 6º e 10º, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às questões de fato, 

deverão indicar a matéria que consideram incontroversa, bem como 

aquela que entendem já provada pela prova trazida, enumerando nos 

autos os documentos que servem de suporte a cada alegação. Com 

relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão especificar as 

provas que pretendem produzir, justif icando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que o silêncio 

ou o protesto genérico por produção de provas serão interpretados como 

anuência ao julgamento antecipado, implicando na preclusão do direito 

probatório. Nesse sentido é a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – 

DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE QUE NÃO CUMPRIU A 

DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando a parte, 

intimada para especificar e justificar a produção de provas que lhe 

interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001671-25.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DEUSDETE FERREIRA DIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA OAB - MT0010081A (ADVOGADO)

PAULO JOSE CANEVAZZI DA SILVA OAB - MT23244/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1001671-25.2018.8.11.0003 AUTOR: DEUSDETE 

FERREIRA DIAS Advogados do(a) AUTOR: PAULO JOSE CANEVAZZI DA 

SILVA - MT23244/O-O, MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - 

MT0010081A RÉU: ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA Advogado do(a) 

RÉU: DANIELA CABETTE DE ANDRADE - MT0009889A-B DECISÃO Vistos 

e examinados. Proceda-se a serventia com as conferências determinadas 

no artigo 54 da Resolução TJ-MT/TP Nº 03 de 12 de Abril de 2018, 

adotando as providências que se fizerem necessárias. Diante do advento 

do Novo Código de Processo Civil e com fundamento nos artigos 6º e 10º, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às questões de fato, 

deverão indicar a matéria que consideram incontroversa, bem como 

aquela que entendem já provada pela prova trazida, enumerando nos 

autos os documentos que servem de suporte a cada alegação. Com 

relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão especificar as 

provas que pretendem produzir, justif icando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que o silêncio 

ou o protesto genérico por produção de provas serão interpretados como 

anuência ao julgamento antecipado, implicando na preclusão do direito 

probatório. Nesse sentido é a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – 

DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE QUE NÃO CUMPRIU A 

DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando a parte, 

intimada para especificar e justificar a produção de provas que lhe 

interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001561-26.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEANDRA PIOVESAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR PORTO SOUZA OAB - MT0007250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1001561-26.2018.8.11.0003 REQUERENTE: CLEANDRA 

PIOVESAN Advogado do(a) REQUERENTE: EDMAR PORTO SOUZA - 

MT0007250A REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Advogado do(a) REQUERIDO: MAYARA BENDO LECHUGA - 

MT0020191S DECISÃO Vistos e examinados. Proceda-se a serventia com 

as conferências determinadas no artigo 54 da Resolução TJ-MT/TP Nº 03 

de 12 de Abril de 2018, adotando as providências que se fizerem 

necessárias. Diante do advento do Novo Código de Processo Civil e com 

fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto às partes o prazo comum de 05 

(cinco) dias para que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as 

questões de fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento da 

lide. Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que 

consideram incontroversa, bem como aquela que entendem já provada 

pela prova trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de 

suporte a cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo 

controvertida, deverão especificar as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. 

Assento que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando 

na preclusão do direito probatório. Nesse sentido é a orientação do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE 

QUE NÃO CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando 

a parte, intimada para especificar e justificar a produção de provas que 

lhe interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002208-21.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO BENEDITO METELLO LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS OAB - MT0015527A 

(ADVOGADO)

ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS OAB - MT0013620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGPM CELULAR LTDA. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO PACHECO ROCHA OAB - MS18847 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1002208-21.2018.8.11.0003 AUTOR: EDUARDO 

BENEDITO METELLO LIMA Advogados do(a) AUTOR: ATILA RODRIGUES 

JAPIASSU DOS SANTOS - MT0015527A, ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU 

DOS SANTOS - MT0013620A RÉU: AGPM CELULAR LTDA. Advogado 

do(a) RÉU: ALEX SANDRO PACHECO ROCHA - MS18847 DECISÃO Vistos 

e examinados. Proceda-se a serventia com as conferências determinadas 

no artigo 54 da Resolução TJ-MT/TP Nº 03 de 12 de Abril de 2018, 

adotando as providências que se fizerem necessárias. Diante do advento 

do Novo Código de Processo Civil e com fundamento nos artigos 6º e 10º, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às questões de fato, 

deverão indicar a matéria que consideram incontroversa, bem como 

aquela que entendem já provada pela prova trazida, enumerando nos 

autos os documentos que servem de suporte a cada alegação. Com 

relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão especificar as 

provas que pretendem produzir, justif icando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que o silêncio 

ou o protesto genérico por produção de provas serão interpretados como 

anuência ao julgamento antecipado, implicando na preclusão do direito 

probatório. Nesse sentido é a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – 

DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE QUE NÃO CUMPRIU A 

DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando a parte, 

intimada para especificar e justificar a produção de provas que lhe 

interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001398-46.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO LUIZ HOLLENBACH (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS MANTOVANI OAB - MT16955/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KATIA FARES DIB (RÉU)

BUTIQUIM BAR E RESTAURANTE LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

IGOR GIRALDI FARIA OAB - MT0007245A (ADVOGADO)
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Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1001398-46.2018.8.11.0003 AUTOR: GILBERTO LUIZ 

HOLLENBACH Advogado do(a) AUTOR: VINICIUS MANTOVANI - 

MT16955/O RÉU: BUTIQUIM BAR E RESTAURANTE LTDA - ME, KATIA 

FARES DIB Advogado do(a) RÉU: IGOR GIRALDI FARIA - MT0007245A 

Advogado do(a) RÉU: IGOR GIRALDI FARIA - MT0007245A DECISÃO 

Vistos e examinados. Proceda-se a serventia com as conferências 

determinadas no artigo 54 da Resolução TJ-MT/TP Nº 03 de 12 de Abril de 

2018, adotando as providências que se fizerem necessárias. Diante do 

advento do Novo Código de Processo Civil e com fundamento nos artigos 

6º e 10º, faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que 

apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de 

direito que entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às 

questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo controvertida, 

deverão especificar as provas que pretendem produzir, justificando, 

objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que 

o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando na 

preclusão do direito probatório. Nesse sentido é a orientação do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO 

DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE QUE NÃO 

CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando a parte, 

intimada para especificar e justificar a produção de provas que lhe 

interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001916-36.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL ANTONIO DO NASCIMENTO COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO GONCALVES FERREIRA OAB - MT0020438A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1001916-36.2018.8.11.0003 AUTOR: GABRIEL ANTONIO 

DO NASCIMENTO COSTA Advogado do(a) AUTOR: ROBERTO 

GONCALVES FERREIRA - MT0020438A RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Advogado do(a) RÉU: LUCIMAR 

CRISTINA GIMENEZ CANO - MT0008506S-A DECISÃO Vistos e 

examinados. Proceda-se a serventia com as conferências determinadas 

no artigo 54 da Resolução TJ-MT/TP Nº 03 de 12 de Abril de 2018, 

adotando as providências que se fizerem necessárias. Diante do advento 

do Novo Código de Processo Civil e com fundamento nos artigos 6º e 10º, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às questões de fato, 

deverão indicar a matéria que consideram incontroversa, bem como 

aquela que entendem já provada pela prova trazida, enumerando nos 

autos os documentos que servem de suporte a cada alegação. Com 

relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão especificar as 

provas que pretendem produzir, justif icando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que o silêncio 

ou o protesto genérico por produção de provas serão interpretados como 

anuência ao julgamento antecipado, implicando na preclusão do direito 

probatório. Nesse sentido é a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – 

DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE QUE NÃO CUMPRIU A 

DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando a parte, 

intimada para especificar e justificar a produção de provas que lhe 

interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001943-19.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA SOUTO DIOMIDIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT0012062A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO)
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Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1001943-19.2018.8.11.0003 AUTOR: DANIELA SOUTO 

DIOMIDIO Advogado do(a) AUTOR: DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - 

MT0012062A RÉU: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Advogado do(a) RÉU: HUDSON JOSE RIBEIRO - SP150060 

DECISÃO Vistos e examinados. Proceda-se a serventia com as 

conferências determinadas no artigo 54 da Resolução TJ-MT/TP Nº 03 de 

12 de Abril de 2018, adotando as providências que se fizerem 

necessárias. Diante do advento do Novo Código de Processo Civil e com 

fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto às partes o prazo comum de 05 

(cinco) dias para que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as 

questões de fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento da 

lide. Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que 

consideram incontroversa, bem como aquela que entendem já provada 

pela prova trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de 

suporte a cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo 

controvertida, deverão especificar as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. 

Assento que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando 

na preclusão do direito probatório. Nesse sentido é a orientação do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE 

QUE NÃO CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando 

a parte, intimada para especificar e justificar a produção de provas que 

lhe interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009286-03.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA CAROLINE JUBELLE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA MARCOS FABIAN OAB - MT22111/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO)

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1009286-03.2017.8.11.0003 REQUERENTE: JESSICA 

CAROLINE JUBELLE Advogado do(a) REQUERENTE: RAFAELA MARCOS 

FABIAN - MT22111/O-O REQUERIDO: ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA 

Advogados do(a) REQUERIDO: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - 

MG0109730A, ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA - MG0086844A 

DECISÃO Vistos e examinados. Proceda-se a serventia com as 

conferências determinadas no artigo 54 da Resolução TJ-MT/TP Nº 03 de 

12 de Abril de 2018, adotando as providências que se fizerem 

necessárias. Diante do advento do Novo Código de Processo Civil e com 

fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto às partes o prazo comum de 05 

(cinco) dias para que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as 

questões de fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento da 

lide. Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que 

consideram incontroversa, bem como aquela que entendem já provada 

pela prova trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de 

suporte a cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo 

controvertida, deverão especificar as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. 

Assento que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando 

na preclusão do direito probatório. Nesse sentido é a orientação do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE 

QUE NÃO CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando 

a parte, intimada para especificar e justificar a produção de provas que 

lhe interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001017-38.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE MARIA CAPPOANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNA RAYENE FLORENTINO (REQUERIDO)
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LEONEL DE MACEDO SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1001017-38.2018.8.11.0003 REQUERENTE: DAIANE 

MARIA CAPPOANI Advogado do(a) REQUERENTE: AFFONSO FLORES 

SCHENDROSKI - MT0021669A REQUERIDO: LEONEL DE MACEDO SILVA, 

BRUNA RAYENE FLORENTINO Advogado do(a) REQUERIDO: Advogado 

do(a) REQUERIDO: DECISÃO Vistos e examinados. Proceda-se a serventia 

com as conferências determinadas no artigo 54 da Resolução TJ-MT/TP Nº 

03 de 12 de Abril de 2018, adotando as providências que se fizerem 

necessárias. Diante do advento do Novo Código de Processo Civil e com 

fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto às partes o prazo comum de 05 

(cinco) dias para que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as 

questões de fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento da 

lide. Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que 

consideram incontroversa, bem como aquela que entendem já provada 

pela prova trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de 

suporte a cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo 

controvertida, deverão especificar as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. 

Assento que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando 

na preclusão do direito probatório. Nesse sentido é a orientação do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE 

QUE NÃO CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando 

a parte, intimada para especificar e justificar a produção de provas que 

lhe interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002607-84.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HORTENCIO CROARE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIRLENE FERNANDES DE OLIVEIRA OAB - MT21267/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE MARIA MAMEDE DE LUCENA (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1002607-84.2017.8.11.0003 AUTOR: HORTENCIO 

CROARE DA SILVA Advogado do(a) AUTOR: SIRLENE FERNANDES DE 

OLIVEIRA - MT21267/O RÉU: ELIANE MARIA MAMEDE DE LUCENA 

Advogado do(a) RÉU: DECISÃO Vistos e examinados. Compareceu a 

advogada do autor ao feito, informando que o mesmo faleceu sem deixar 

herdeiros e requerendo o arquivamento da ação. Desta feita, com fulcro 

no disposto no artigo 485, inciso IX, do CPC, decreto a extinção do 

processo sem julgamento do mérito. Custas pelo autor, se devidas. Sem 

honorários advocatícios, face a inexistência de contraditório. Após o 

cumprimento de todas as formalidades, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003777-91.2017.8.11.0003

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:

FABIO DOS SANTOS CARVALHO (EXECUTADO)

FC2 NEGOCIOS EIRELI - ME (EXECUTADO)

ANGELO PEREIRA DE CARVALHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes, 

noticiado nos autos. Defiro o pedido formulado pelos acordantes, 

determinando a suspensão do processo até o cumprimento do acordo 

homologado. Havendo petição da exequente, noticiando o não 

cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso. Decorrido o 

prazo mencionado no acordo, não havendo manifestação da parte autora, 

tornem os autos conclusos para extinção do processo. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003394-79.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR RODRIGUES GALVAO (EXECUTADO)

RODRIGUES GALVAO & RIBEIRO GALVAO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. HOMOLOGO o acordo, celebrado pelas partes, 

noticiado nos autos. Com fulcro no disposto no artigo 487, inciso III, alínea 

“b” do Código de Processo Civil, declaro a extinção do processo com 

julgamento do mérito. Custas processuais e honorários advocatícios como 

acordado pelas partes. Após o cumprimento de todas as formalidades 

necessárias, incluindo-se eventuais baixas e/ou restrições, 

providencie-se o arquivamento dos autos. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004146-51.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DA SILVA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEREMIAS GENOUD JUNIOR OAB - MT0012387S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. HOMOLOGO o acordo, celebrado pelas partes, 

noticiado nos autos. Com fulcro no disposto no artigo 487, inciso III, alínea 
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“b” do Código de Processo Civil, declaro a extinção do processo com 

julgamento do mérito. Custas processuais e honorários advocatícios como 

acordado pelas partes. Após o cumprimento de todas as formalidades 

necessárias, incluindo-se eventuais baixas e/ou restrições, 

providencie-se o arquivamento dos autos. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004853-19.2018.8.11.0003

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:

WESLEY VICTOR RODRIGUES BRAZAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1004853-19.2018.8.11.0003 REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Advogado do(a) REQUERENTE: 

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - SP0192649A REQUERIDO: 

WESLEY VICTOR RODRIGUES BRAZAO Advogado do(a) REQUERIDO: 

DECISÃO Vistos e examinados. Manifestou-se a parte autora pela 

desistência da presente ação. Não há informações de que o requerido 

tenha sido citado, bem como não há contestação juntada aos autos. Desta 

feita, com fulcro no disposto no artigo 485, inciso VIII, homologo a 

desistência da ação e decreto a extinção do processo sem julgamento do 

mérito. Custas pelo autor, se devidas. Sem honorários advocatícios, face 

a inexistência de contraditório. Após o cumprimento de todas as 

formalidades, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003993-52.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA REGINA MARTINS OAB - RS0034607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEREIRA & SOTTO DE SOUZA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1003993-52 .2017 .8 .11 .0003  REQUERENTE: 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA Advogado do(a) 

REQUERENTE: VERA REGINA MARTINS - RS0034607A REQUERIDO: 

PEREIRA & SOTTO DE SOUZA LTDA - ME Advogado do(a) REQUERIDO: 

DECISÃO Vistos e examinados. Manifestou-se a parte autora pela 

desistência da presente ação. Não há informações de que o requerido 

tenha sido citado, bem como não há contestação juntada aos autos. Desta 

feita, com fulcro no disposto no artigo 485, inciso VIII, homologo a 

desistência da ação e decreto a extinção do processo sem julgamento do 

mérito. Custas pelo autor, se devidas. Sem honorários advocatícios, face 

a inexistência de contraditório. Após o cumprimento de todas as 

formalidades, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005746-44.2017.8.11.0003

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:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS HEITOR BARROS PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  1 0 0 5 7 4 6 - 4 4 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 0 3  E X E Q U E N T E : 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT Advogado do(a) EXEQUENTE: 

EDUARDO ALVES MARCAL - MT0013311A EXECUTADO: CARLOS 

HEITOR BARROS PEREIRA Advogado do(a) EXECUTADO: DECISÃO Vistos 

e examinados. Manifestou-se a parte autora pela desistência da presente 

ação. Não há informações de que o requerido tenha sido citado, bem como 

não há contestação juntada aos autos. Desta feita, com fulcro no disposto 

no artigo 485, inciso VIII, homologo a desistência da ação e decreto a 

extinção do processo sem julgamento do mérito. Custas pelo autor, se 

devidas. Sem honorários advocatícios, face a inexistência de 

contraditório. Após o cumprimento de todas as formalidades, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1010342-71.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA FLORIANA GONCALVES PAYAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID ALVES DOS SANTOS OAB - MT23128/O (ADVOGADO)

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIZABETH CERQUEIRA COSTA ALVES OAB - ES13066 (ADVOGADO)

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. A parte autora ingressou com LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA em face de YMPACTUS COMERCIAL LTDA. Conforme se extrai 

do art. 509, II, e §1º, respectivamente, a liquidação de sentença 

proceder-se-á pelo procedimento comum, quando houver necessidade de 

alegar fato novo, e será lícito promover, simultaneamente a execução, a 

liquidação da sentença quando ilíquida, em autos apartados. A petição 

inicial foi recebida, com a determinação da citação da requerida. A 

requerida foi citada e quedou-se inerte, tendo a Sra. Gestora certificado o 

fato nos autos. A parte autora manifestou-se pela procedência da ação. 

Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Tendo em conta que a ré foi devidamente citada e não 

apresentou contestação, DECRETO A SUA REVELIA, o que induz aos 

efeitos do artigo 344 do CPC, reputando-se verdadeiras as alegações de 

fatos formuladas pela parte autora. Deste modo, considerando que a 

requerida é revel e que não há requerimento de prova, passo ao 

julgamento antecipado do mérito, na forma do artigo 355, inciso II, do CPC. 

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS C/C RESCISÃO 

CONTRATUAL E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - PEDIDOS JULGADOS 

PROCEDENTES - CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA VIA POSTAL - 

ENTREGA DA CORRESPONDÊNCIA NO ENDEREÇO DA INSTITUIÇÃO 

BANCÁRIA - VALIDADE DA CITAÇÃO - AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO E 

DE EXIBIÇÃO DO CONTRATO - REVELIA DECRETADA - ADMISSIBILIDADE 

- PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS NÃO CONTESTADOS - 

MERA ALEGAÇÃO DE LEGALIDADE DOS ENCARGOS PACTUADOS - 

FALTA DE INDICAÇÃO OBJETIVA - NÃO CABIMENTO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. (...) Devidamente realizada a 

citação e não apresentada contestação no prazo legal, a lei determina a 

aplicação dos efeitos da revelia, presumindo-se a veracidade das 

alegações do autor, principalmente quando corroborada pelas demais 

provas dos autos (...)”. (Ap, 86047/2012, DES.RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 07/05/2014, 

Data da publicação no DJE 12/05/2014). Como já relatado, a parte autora 

ajuizou a presente liquidação de sentença para posteriormente promover o 

cumprimento da sentença erga omnes proferida pelo Tribunal de Justiça 

do Acre, em face da requerida. A sentença que se pretende liquidar assim 

determinou: “(...) B) com amparo no art. 182 do Código Civil e como 

consequência da nulidade dos os negócios jurídicos determinada no item 

A, determinar o restabelecimento das partes contratantes ao estado em 

que se achavam antes da contratação. Para tanto, condeno a ré 

Ympactus Comercial Ltda a: B.1) devolver a todos os Partners os valores 

recebidos a título de Fundo de Caução Retornável; B.2) devolver a todos 

os divulgadores AdCentral os valores recebidos a título de Fundo de 

Caução Retornável e a título do kit contendo dez contas VOIP 99Telexfree; 

B.3) devolver a todos os divulgadores AdCentral Family os valores 
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recebidos a título de Fundo de Caução Retornável e a título do kit contendo 

cinquenta contas VOIP 99Telexfree; B.4) no ato da devolução dos valores 

indicados nos itens B2 e B3, os divulgadores deverão restituir à ré 

Ympactus Comercial Ltda as contas 99Telexfree que receberam em forma 

de kits, mas caso as tenham ativado, o valor que pagaram pelas contas 

não restituídas deverá ser abatido do montante geral a receber, na 

proporção de U$28,90 para os divulgadores AdCentral e US$27,50 para 

os divulgadores AdCentral Family; B.5) do montante a ser devolvido aos 

divulgadores AdCentral e AdCentral Family a ré Ympactus Comercial Ltda 

deverá deduzir os valores que os mesmos receberam a título de qualquer 

das bonificações da rede Telexfree, inclusive em razão de recompra de 

contas recebidas por anúncios postados. Do montante a ser restituído aos 

partners deverão ser deduzidos os valores que os mesmos receberam a 

título de comissões de venda; B.6) considerando que os contratos 

celebrados estabelecem valores em dólares norte-americanos, as 

devoluções aos partners e divulgadores e os abatimentos do que os 

mesmos receberam a título de bonificação na rede, gratificação de venda 

ou contas ativadas, deverão ser considerados em Reais, pelos montantes 

efetivamente pagos e recebidos; B.7) os valores a serem restituídos pela 

ré Ympactus Comercial Ltda aos divulgadores deverão ser atualizados 

monetariamente a partir do efetivo pagamento do Fundo de Caução 

Retornável e dos kits AdCentral ou AdCentral Family, conforme o caso, e 

sujeitos a juros legais desde a citação (que se deu por meio de 

comparecimento espontâneo da empresa ré aos autos, em 29/07/2013 – p. 

880/964). Os valores das contas ativadas que serão abatidos do montante 

a ser recebido pelos divulgadores (conforme item B4) deverão ser 

atualizados monetariamente a partir da data da aquisição dos kits 

AdCentral e AdCentral Family e sujeitos a juros legais desde a citação. Os 

valores das comissões de venda que serão abatidos dos montantes a 

serem restituídos aos partners e os valores de todas as bonificações 

recebidas pelos divulgadores, inclusive a título de recompra de anúncios 

recebidos por postagens de anúncios, deverão ser atualizados 

monetariamente a partir do recebimento e sujeitos a juros legais a contar 

da citação. (...)”. (fls. 116/117). No caso dos autos, a relação contratual 

estabelecida entre as partes restou satisfatoriamente demonstrada 

através dos documentos juntados nos autos. A requerida, tendo 

quedado-se inerte, não comprovou que existem quantias a serem abatidas 

dos valores a serem restituídos à parte autora, na forma do disposto no 

item B5 da sentença. Deste modo, em liquidação de sentença, declaro que 

a parte autora tem a receber da requerida, em razão da decisão que se 

está liquidando, o valor indicado na petição inicial, a ser atualizado na 

forma do item B7 do decisum. Intime-se o autor para que apresente a 

planilha atualizada do débito, e, após ciência aos réus, expeça-se carta 

precatória para que seja formalizada a penhora no rosto dos autos da 

ação civil pública indicada na petição inicial, de tantos bens ou valores 

quanto bastem para a garantia do juízo. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1004715-86.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO LOURENCO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO GONCALVES AMORIM OAB - MT23317/O (ADVOGADO)

IGOR GIRALDI FARIA OAB - MT0007245A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. A parte autora ingressou com LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA em face de YMPACTUS COMERCIAL LTDA. Conforme se extrai 

do art. 509, II, e §1º, respectivamente, a liquidação de sentença 

proceder-se-á pelo procedimento comum, quando houver necessidade de 

alegar fato novo, e será lícito promover, simultaneamente a execução, a 

liquidação da sentença quando ilíquida, em autos apartados. A petição 

inicial foi recebida, com a determinação da citação da requerida. A 

requerida foi citada e quedou-se inerte, tendo a Sra. Gestora certificado o 

fato nos autos. A parte autora manifestou-se pela procedência da ação. 

Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Tendo em conta que a ré foi devidamente citada e não 

apresentou contestação, DECRETO A SUA REVELIA, o que induz aos 

efeitos do artigo 344 do CPC, reputando-se verdadeiras as alegações de 

fatos formuladas pela parte autora. Deste modo, considerando que a 

requerida é revel e que não há requerimento de prova, passo ao 

julgamento antecipado do mérito, na forma do artigo 355, inciso II, do CPC. 

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS C/C RESCISÃO 

CONTRATUAL E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - PEDIDOS JULGADOS 

PROCEDENTES - CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA VIA POSTAL - 

ENTREGA DA CORRESPONDÊNCIA NO ENDEREÇO DA INSTITUIÇÃO 

BANCÁRIA - VALIDADE DA CITAÇÃO - AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO E 

DE EXIBIÇÃO DO CONTRATO - REVELIA DECRETADA - ADMISSIBILIDADE 

- PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS NÃO CONTESTADOS - 

MERA ALEGAÇÃO DE LEGALIDADE DOS ENCARGOS PACTUADOS - 

FALTA DE INDICAÇÃO OBJETIVA - NÃO CABIMENTO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. (...) Devidamente realizada a 

citação e não apresentada contestação no prazo legal, a lei determina a 

aplicação dos efeitos da revelia, presumindo-se a veracidade das 

alegações do autor, principalmente quando corroborada pelas demais 

provas dos autos (...)”. (Ap, 86047/2012, DES.RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 07/05/2014, 

Data da publicação no DJE 12/05/2014). Como já relatado, a parte autora 

ajuizou a presente liquidação de sentença para posteriormente promover o 

cumprimento da sentença erga omnes proferida pelo Tribunal de Justiça 

do Acre, em face da requerida. A sentença que se pretende liquidar assim 

determinou: “(...) B) com amparo no art. 182 do Código Civil e como 

consequência da nulidade dos os negócios jurídicos determinada no item 

A, determinar o restabelecimento das partes contratantes ao estado em 

que se achavam antes da contratação. Para tanto, condeno a ré 

Ympactus Comercial Ltda a: B.1) devolver a todos os Partners os valores 

recebidos a título de Fundo de Caução Retornável; B.2) devolver a todos 

os divulgadores AdCentral os valores recebidos a título de Fundo de 

Caução Retornável e a título do kit contendo dez contas VOIP 99Telexfree; 

B.3) devolver a todos os divulgadores AdCentral Family os valores 

recebidos a título de Fundo de Caução Retornável e a título do kit contendo 

cinquenta contas VOIP 99Telexfree; B.4) no ato da devolução dos valores 

indicados nos itens B2 e B3, os divulgadores deverão restituir à ré 

Ympactus Comercial Ltda as contas 99Telexfree que receberam em forma 

de kits, mas caso as tenham ativado, o valor que pagaram pelas contas 

não restituídas deverá ser abatido do montante geral a receber, na 

proporção de U$28,90 para os divulgadores AdCentral e US$27,50 para 

os divulgadores AdCentral Family; B.5) do montante a ser devolvido aos 

divulgadores AdCentral e AdCentral Family a ré Ympactus Comercial Ltda 

deverá deduzir os valores que os mesmos receberam a título de qualquer 

das bonificações da rede Telexfree, inclusive em razão de recompra de 

contas recebidas por anúncios postados. Do montante a ser restituído aos 

partners deverão ser deduzidos os valores que os mesmos receberam a 

título de comissões de venda; B.6) considerando que os contratos 

celebrados estabelecem valores em dólares norte-americanos, as 

devoluções aos partners e divulgadores e os abatimentos do que os 

mesmos receberam a título de bonificação na rede, gratificação de venda 

ou contas ativadas, deverão ser considerados em Reais, pelos montantes 

efetivamente pagos e recebidos; B.7) os valores a serem restituídos pela 

ré Ympactus Comercial Ltda aos divulgadores deverão ser atualizados 

monetariamente a partir do efetivo pagamento do Fundo de Caução 

Retornável e dos kits AdCentral ou AdCentral Family, conforme o caso, e 

sujeitos a juros legais desde a citação (que se deu por meio de 

comparecimento espontâneo da empresa ré aos autos, em 29/07/2013 – p. 

880/964). Os valores das contas ativadas que serão abatidos do montante 

a ser recebido pelos divulgadores (conforme item B4) deverão ser 

atualizados monetariamente a partir da data da aquisição dos kits 

AdCentral e AdCentral Family e sujeitos a juros legais desde a citação. Os 

valores das comissões de venda que serão abatidos dos montantes a 

serem restituídos aos partners e os valores de todas as bonificações 

recebidas pelos divulgadores, inclusive a título de recompra de anúncios 

recebidos por postagens de anúncios, deverão ser atualizados 

monetariamente a partir do recebimento e sujeitos a juros legais a contar 

da citação. (...)”. (fls. 116/117). No caso dos autos, a relação contratual 

estabelecida entre as partes restou satisfatoriamente demonstrada 

através dos documentos juntados nos autos. A requerida, tendo 

quedado-se inerte, não comprovou que existem quantias a serem abatidas 

dos valores a serem restituídos à parte autora, na forma do disposto no 
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item B5 da sentença. Deste modo, em liquidação de sentença, declaro que 

a parte autora tem a receber da requerida, em razão da decisão que se 

está liquidando, o valor indicado na petição inicial, a ser atualizado na 

forma do item B7 do decisum. Intime-se o autor para que apresente a 

planilha atualizada do débito, e, após ciência aos réus, expeça-se carta 

precatória para que seja formalizada a penhora no rosto dos autos da 

ação civil pública indicada na petição inicial, de tantos bens ou valores 

quanto bastem para a garantia do juízo. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1007293-22.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BERNARD REIS COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GIRALDI FARIA OAB - MT0007245A (ADVOGADO)

EDUARDO GONCALVES AMORIM OAB - MT23317/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO COSTA (RÉU)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (RÉU)

CARLOS NATANIEL WANZELER (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. A parte autora ingressou com LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA em face de YMPACTUS COMERCIAL LTDA. Conforme se extrai 

do art. 509, II, e §1º, respectivamente, a liquidação de sentença 

proceder-se-á pelo procedimento comum, quando houver necessidade de 

alegar fato novo, e será lícito promover, simultaneamente a execução, a 

liquidação da sentença quando ilíquida, em autos apartados. A petição 

inicial foi recebida, com a determinação da citação da requerida. A 

requerida foi citada e quedou-se inerte, tendo a Sra. Gestora certificado o 

fato nos autos. A parte autora manifestou-se pela procedência da ação. 

Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Tendo em conta que a ré foi devidamente citada e não 

apresentou contestação, DECRETO A SUA REVELIA, o que induz aos 

efeitos do artigo 344 do CPC, reputando-se verdadeiras as alegações de 

fatos formuladas pela parte autora. Deste modo, considerando que a 

requerida é revel e que não há requerimento de prova, passo ao 

julgamento antecipado do mérito, na forma do artigo 355, inciso II, do CPC. 

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS C/C RESCISÃO 

CONTRATUAL E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - PEDIDOS JULGADOS 

PROCEDENTES - CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA VIA POSTAL - 

ENTREGA DA CORRESPONDÊNCIA NO ENDEREÇO DA INSTITUIÇÃO 

BANCÁRIA - VALIDADE DA CITAÇÃO - AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO E 

DE EXIBIÇÃO DO CONTRATO - REVELIA DECRETADA - ADMISSIBILIDADE 

- PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS NÃO CONTESTADOS - 

MERA ALEGAÇÃO DE LEGALIDADE DOS ENCARGOS PACTUADOS - 

FALTA DE INDICAÇÃO OBJETIVA - NÃO CABIMENTO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. (...) Devidamente realizada a 

citação e não apresentada contestação no prazo legal, a lei determina a 

aplicação dos efeitos da revelia, presumindo-se a veracidade das 

alegações do autor, principalmente quando corroborada pelas demais 

provas dos autos (...)”. (Ap, 86047/2012, DES.RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 07/05/2014, 

Data da publicação no DJE 12/05/2014). Como já relatado, a parte autora 

ajuizou a presente liquidação de sentença para posteriormente promover o 

cumprimento da sentença erga omnes proferida pelo Tribunal de Justiça 

do Acre, em face da requerida. A sentença que se pretende liquidar assim 

determinou: “(...) B) com amparo no art. 182 do Código Civil e como 

consequência da nulidade dos os negócios jurídicos determinada no item 

A, determinar o restabelecimento das partes contratantes ao estado em 

que se achavam antes da contratação. Para tanto, condeno a ré 

Ympactus Comercial Ltda a: B.1) devolver a todos os Partners os valores 

recebidos a título de Fundo de Caução Retornável; B.2) devolver a todos 

os divulgadores AdCentral os valores recebidos a título de Fundo de 

Caução Retornável e a título do kit contendo dez contas VOIP 99Telexfree; 

B.3) devolver a todos os divulgadores AdCentral Family os valores 

recebidos a título de Fundo de Caução Retornável e a título do kit contendo 

cinquenta contas VOIP 99Telexfree; B.4) no ato da devolução dos valores 

indicados nos itens B2 e B3, os divulgadores deverão restituir à ré 

Ympactus Comercial Ltda as contas 99Telexfree que receberam em forma 

de kits, mas caso as tenham ativado, o valor que pagaram pelas contas 

não restituídas deverá ser abatido do montante geral a receber, na 

proporção de U$28,90 para os divulgadores AdCentral e US$27,50 para 

os divulgadores AdCentral Family; B.5) do montante a ser devolvido aos 

divulgadores AdCentral e AdCentral Family a ré Ympactus Comercial Ltda 

deverá deduzir os valores que os mesmos receberam a título de qualquer 

das bonificações da rede Telexfree, inclusive em razão de recompra de 

contas recebidas por anúncios postados. Do montante a ser restituído aos 

partners deverão ser deduzidos os valores que os mesmos receberam a 

título de comissões de venda; B.6) considerando que os contratos 

celebrados estabelecem valores em dólares norte-americanos, as 

devoluções aos partners e divulgadores e os abatimentos do que os 

mesmos receberam a título de bonificação na rede, gratificação de venda 

ou contas ativadas, deverão ser considerados em Reais, pelos montantes 

efetivamente pagos e recebidos; B.7) os valores a serem restituídos pela 

ré Ympactus Comercial Ltda aos divulgadores deverão ser atualizados 

monetariamente a partir do efetivo pagamento do Fundo de Caução 

Retornável e dos kits AdCentral ou AdCentral Family, conforme o caso, e 

sujeitos a juros legais desde a citação (que se deu por meio de 

comparecimento espontâneo da empresa ré aos autos, em 29/07/2013 – p. 

880/964). Os valores das contas ativadas que serão abatidos do montante 

a ser recebido pelos divulgadores (conforme item B4) deverão ser 

atualizados monetariamente a partir da data da aquisição dos kits 

AdCentral e AdCentral Family e sujeitos a juros legais desde a citação. Os 

valores das comissões de venda que serão abatidos dos montantes a 

serem restituídos aos partners e os valores de todas as bonificações 

recebidas pelos divulgadores, inclusive a título de recompra de anúncios 

recebidos por postagens de anúncios, deverão ser atualizados 

monetariamente a partir do recebimento e sujeitos a juros legais a contar 

da citação. (...)”. (fls. 116/117). No caso dos autos, a relação contratual 

estabelecida entre as partes restou satisfatoriamente demonstrada 

através dos documentos juntados nos autos. A requerida, tendo 

quedado-se inerte, não comprovou que existem quantias a serem abatidas 

dos valores a serem restituídos à parte autora, na forma do disposto no 

item B5 da sentença. Deste modo, em liquidação de sentença, declaro que 

a parte autora tem a receber da requerida, em razão da decisão que se 

está liquidando, o valor indicado na petição inicial, a ser atualizado na 

forma do item B7 do decisum. Intime-se o autor para que apresente a 

planilha atualizada do débito, e, após ciência aos réus, expeça-se carta 

precatória para que seja formalizada a penhora no rosto dos autos da 

ação civil pública indicada na petição inicial, de tantos bens ou valores 

quanto bastem para a garantia do juízo. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1010155-63.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA JAQUELINE HERMISDORFF (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIR BRAGA JUNIOR OAB - MT0004735A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Danny Fabrício Cabral Gomes OAB - MS0006337A (ADVOGADO)

WILSON FURTADO ROBERTO OAB - PB12189 (ADVOGADO)

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO)

VINICIUS RIBEIRO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA OAB - DF19680 (ADVOGADO)

ROBERTO DUARTE JUNIOR OAB - AC2485 (ADVOGADO)

ELIZABETH CERQUEIRA COSTA ALVES OAB - ES13066 (ADVOGADO)

MARINA BELANDI SCHEFFER OAB - AC3232 (ADVOGADO)

ALEXANDRO TEIXEIRA RODRIGUES OAB - AC3406 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. A parte autora ingressou com LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA em face de YMPACTUS COMERCIAL LTDA. Conforme se extrai 

do art. 509, II, e §1º, respectivamente, a liquidação de sentença 

proceder-se-á pelo procedimento comum, quando houver necessidade de 

alegar fato novo, e será lícito promover, simultaneamente a execução, a 

liquidação da sentença quando ilíquida, em autos apartados. A petição 

inicial foi recebida, com a determinação da citação da requerida. A 

requerida foi citada e quedou-se inerte, tendo a Sra. Gestora certificado o 

fato nos autos. A parte autora manifestou-se pela procedência da ação. 
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Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Tendo em conta que a ré foi devidamente citada e não 

apresentou contestação, DECRETO A SUA REVELIA, o que induz aos 

efeitos do artigo 344 do CPC, reputando-se verdadeiras as alegações de 

fatos formuladas pela parte autora. Deste modo, considerando que a 

requerida é revel e que não há requerimento de prova, passo ao 

julgamento antecipado do mérito, na forma do artigo 355, inciso II, do CPC. 

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS C/C RESCISÃO 

CONTRATUAL E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - PEDIDOS JULGADOS 

PROCEDENTES - CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA VIA POSTAL - 

ENTREGA DA CORRESPONDÊNCIA NO ENDEREÇO DA INSTITUIÇÃO 

BANCÁRIA - VALIDADE DA CITAÇÃO - AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO E 

DE EXIBIÇÃO DO CONTRATO - REVELIA DECRETADA - ADMISSIBILIDADE 

- PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS NÃO CONTESTADOS - 

MERA ALEGAÇÃO DE LEGALIDADE DOS ENCARGOS PACTUADOS - 

FALTA DE INDICAÇÃO OBJETIVA - NÃO CABIMENTO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. (...) Devidamente realizada a 

citação e não apresentada contestação no prazo legal, a lei determina a 

aplicação dos efeitos da revelia, presumindo-se a veracidade das 

alegações do autor, principalmente quando corroborada pelas demais 

provas dos autos (...)”. (Ap, 86047/2012, DES.RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 07/05/2014, 

Data da publicação no DJE 12/05/2014). Como já relatado, a parte autora 

ajuizou a presente liquidação de sentença para posteriormente promover o 

cumprimento da sentença erga omnes proferida pelo Tribunal de Justiça 

do Acre, em face da requerida. A sentença que se pretende liquidar assim 

determinou: “(...) B) com amparo no art. 182 do Código Civil e como 

consequência da nulidade dos os negócios jurídicos determinada no item 

A, determinar o restabelecimento das partes contratantes ao estado em 

que se achavam antes da contratação. Para tanto, condeno a ré 

Ympactus Comercial Ltda a: B.1) devolver a todos os Partners os valores 

recebidos a título de Fundo de Caução Retornável; B.2) devolver a todos 

os divulgadores AdCentral os valores recebidos a título de Fundo de 

Caução Retornável e a título do kit contendo dez contas VOIP 99Telexfree; 

B.3) devolver a todos os divulgadores AdCentral Family os valores 

recebidos a título de Fundo de Caução Retornável e a título do kit contendo 

cinquenta contas VOIP 99Telexfree; B.4) no ato da devolução dos valores 

indicados nos itens B2 e B3, os divulgadores deverão restituir à ré 

Ympactus Comercial Ltda as contas 99Telexfree que receberam em forma 

de kits, mas caso as tenham ativado, o valor que pagaram pelas contas 

não restituídas deverá ser abatido do montante geral a receber, na 

proporção de U$28,90 para os divulgadores AdCentral e US$27,50 para 

os divulgadores AdCentral Family; B.5) do montante a ser devolvido aos 

divulgadores AdCentral e AdCentral Family a ré Ympactus Comercial Ltda 

deverá deduzir os valores que os mesmos receberam a título de qualquer 

das bonificações da rede Telexfree, inclusive em razão de recompra de 

contas recebidas por anúncios postados. Do montante a ser restituído aos 

partners deverão ser deduzidos os valores que os mesmos receberam a 

título de comissões de venda; B.6) considerando que os contratos 

celebrados estabelecem valores em dólares norte-americanos, as 

devoluções aos partners e divulgadores e os abatimentos do que os 

mesmos receberam a título de bonificação na rede, gratificação de venda 

ou contas ativadas, deverão ser considerados em Reais, pelos montantes 

efetivamente pagos e recebidos; B.7) os valores a serem restituídos pela 

ré Ympactus Comercial Ltda aos divulgadores deverão ser atualizados 

monetariamente a partir do efetivo pagamento do Fundo de Caução 

Retornável e dos kits AdCentral ou AdCentral Family, conforme o caso, e 

sujeitos a juros legais desde a citação (que se deu por meio de 

comparecimento espontâneo da empresa ré aos autos, em 29/07/2013 – p. 

880/964). Os valores das contas ativadas que serão abatidos do montante 

a ser recebido pelos divulgadores (conforme item B4) deverão ser 

atualizados monetariamente a partir da data da aquisição dos kits 

AdCentral e AdCentral Family e sujeitos a juros legais desde a citação. Os 

valores das comissões de venda que serão abatidos dos montantes a 

serem restituídos aos partners e os valores de todas as bonificações 

recebidas pelos divulgadores, inclusive a título de recompra de anúncios 

recebidos por postagens de anúncios, deverão ser atualizados 

monetariamente a partir do recebimento e sujeitos a juros legais a contar 

da citação. (...)”. (fls. 116/117). No caso dos autos, a relação contratual 

estabelecida entre as partes restou satisfatoriamente demonstrada 

através dos documentos juntados nos autos. A requerida, tendo 

quedado-se inerte, não comprovou que existem quantias a serem abatidas 

dos valores a serem restituídos à parte autora, na forma do disposto no 

item B5 da sentença. Deste modo, em liquidação de sentença, declaro que 

a parte autora tem a receber da requerida, em razão da decisão que se 

está liquidando, o valor indicado na petição inicial, a ser atualizado na 

forma do item B7 do decisum. Intime-se o autor para que apresente a 

planilha atualizada do débito, e, após ciência aos réus, expeça-se carta 

precatória para que seja formalizada a penhora no rosto dos autos da 

ação civil pública indicada na petição inicial, de tantos bens ou valores 

quanto bastem para a garantia do juízo. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1000015-33.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE DA SILVA SOUZA OAB - MT0009444S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO)

ELIZABETH CERQUEIRA COSTA ALVES OAB - ES13066 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. A parte autora ingressou com LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA em face de YMPACTUS COMERCIAL LTDA. Conforme se extrai 

do art. 509, II, e §1º, respectivamente, a liquidação de sentença 

proceder-se-á pelo procedimento comum, quando houver necessidade de 

alegar fato novo, e será lícito promover, simultaneamente a execução, a 

liquidação da sentença quando ilíquida, em autos apartados. A petição 

inicial foi recebida, com a determinação da citação da requerida. A 

requerida foi citada e quedou-se inerte, tendo a Sra. Gestora certificado o 

fato nos autos. A parte autora manifestou-se pela procedência da ação. 

Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Tendo em conta que a ré foi devidamente citada e não 

apresentou contestação, DECRETO A SUA REVELIA, o que induz aos 

efeitos do artigo 344 do CPC, reputando-se verdadeiras as alegações de 

fatos formuladas pela parte autora. Deste modo, considerando que a 

requerida é revel e que não há requerimento de prova, passo ao 

julgamento antecipado do mérito, na forma do artigo 355, inciso II, do CPC. 

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS C/C RESCISÃO 

CONTRATUAL E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - PEDIDOS JULGADOS 

PROCEDENTES - CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA VIA POSTAL - 

ENTREGA DA CORRESPONDÊNCIA NO ENDEREÇO DA INSTITUIÇÃO 

BANCÁRIA - VALIDADE DA CITAÇÃO - AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO E 

DE EXIBIÇÃO DO CONTRATO - REVELIA DECRETADA - ADMISSIBILIDADE 

- PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS NÃO CONTESTADOS - 

MERA ALEGAÇÃO DE LEGALIDADE DOS ENCARGOS PACTUADOS - 

FALTA DE INDICAÇÃO OBJETIVA - NÃO CABIMENTO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. (...) Devidamente realizada a 

citação e não apresentada contestação no prazo legal, a lei determina a 

aplicação dos efeitos da revelia, presumindo-se a veracidade das 

alegações do autor, principalmente quando corroborada pelas demais 

provas dos autos (...)”. (Ap, 86047/2012, DES.RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 07/05/2014, 

Data da publicação no DJE 12/05/2014). Como já relatado, a parte autora 

ajuizou a presente liquidação de sentença para posteriormente promover o 

cumprimento da sentença erga omnes proferida pelo Tribunal de Justiça 

do Acre, em face da requerida. A sentença que se pretende liquidar assim 

determinou: “(...) B) com amparo no art. 182 do Código Civil e como 

consequência da nulidade dos os negócios jurídicos determinada no item 

A, determinar o restabelecimento das partes contratantes ao estado em 

que se achavam antes da contratação. Para tanto, condeno a ré 

Ympactus Comercial Ltda a: B.1) devolver a todos os Partners os valores 

recebidos a título de Fundo de Caução Retornável; B.2) devolver a todos 

os divulgadores AdCentral os valores recebidos a título de Fundo de 

Caução Retornável e a título do kit contendo dez contas VOIP 99Telexfree; 

B.3) devolver a todos os divulgadores AdCentral Family os valores 

recebidos a título de Fundo de Caução Retornável e a título do kit contendo 

cinquenta contas VOIP 99Telexfree; B.4) no ato da devolução dos valores 
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indicados nos itens B2 e B3, os divulgadores deverão restituir à ré 

Ympactus Comercial Ltda as contas 99Telexfree que receberam em forma 

de kits, mas caso as tenham ativado, o valor que pagaram pelas contas 

não restituídas deverá ser abatido do montante geral a receber, na 

proporção de U$28,90 para os divulgadores AdCentral e US$27,50 para 

os divulgadores AdCentral Family; B.5) do montante a ser devolvido aos 

divulgadores AdCentral e AdCentral Family a ré Ympactus Comercial Ltda 

deverá deduzir os valores que os mesmos receberam a título de qualquer 

das bonificações da rede Telexfree, inclusive em razão de recompra de 

contas recebidas por anúncios postados. Do montante a ser restituído aos 

partners deverão ser deduzidos os valores que os mesmos receberam a 

título de comissões de venda; B.6) considerando que os contratos 

celebrados estabelecem valores em dólares norte-americanos, as 

devoluções aos partners e divulgadores e os abatimentos do que os 

mesmos receberam a título de bonificação na rede, gratificação de venda 

ou contas ativadas, deverão ser considerados em Reais, pelos montantes 

efetivamente pagos e recebidos; B.7) os valores a serem restituídos pela 

ré Ympactus Comercial Ltda aos divulgadores deverão ser atualizados 

monetariamente a partir do efetivo pagamento do Fundo de Caução 

Retornável e dos kits AdCentral ou AdCentral Family, conforme o caso, e 

sujeitos a juros legais desde a citação (que se deu por meio de 

comparecimento espontâneo da empresa ré aos autos, em 29/07/2013 – p. 

880/964). Os valores das contas ativadas que serão abatidos do montante 

a ser recebido pelos divulgadores (conforme item B4) deverão ser 

atualizados monetariamente a partir da data da aquisição dos kits 

AdCentral e AdCentral Family e sujeitos a juros legais desde a citação. Os 

valores das comissões de venda que serão abatidos dos montantes a 

serem restituídos aos partners e os valores de todas as bonificações 

recebidas pelos divulgadores, inclusive a título de recompra de anúncios 

recebidos por postagens de anúncios, deverão ser atualizados 

monetariamente a partir do recebimento e sujeitos a juros legais a contar 

da citação. (...)”. (fls. 116/117). No caso dos autos, a relação contratual 

estabelecida entre as partes restou satisfatoriamente demonstrada 

através dos documentos juntados nos autos. A requerida, tendo 

quedado-se inerte, não comprovou que existem quantias a serem abatidas 

dos valores a serem restituídos à parte autora, na forma do disposto no 

item B5 da sentença. Deste modo, em liquidação de sentença, declaro que 

a parte autora tem a receber da requerida, em razão da decisão que se 

está liquidando, o valor indicado na petição inicial, a ser atualizado na 

forma do item B7 do decisum. Intime-se o autor para que apresente a 

planilha atualizada do débito, e, após ciência aos réus, expeça-se carta 

precatória para que seja formalizada a penhora no rosto dos autos da 

ação civil pública indicada na petição inicial, de tantos bens ou valores 

quanto bastem para a garantia do juízo. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1009072-12.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDINHA GUILHERME RAIMUNDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO FEITOZA MATOS OAB - MT21913/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

JAMES MATTHEW MERRILL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO)

ELIZABETH CERQUEIRA COSTA ALVES OAB - ES13066 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. A parte autora ingressou com LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA em face de YMPACTUS COMERCIAL LTDA. Conforme se extrai 

do art. 509, II, e §1º, respectivamente, a liquidação de sentença 

proceder-se-á pelo procedimento comum, quando houver necessidade de 

alegar fato novo, e será lícito promover, simultaneamente a execução, a 

liquidação da sentença quando ilíquida, em autos apartados. A petição 

inicial foi recebida, com a determinação da citação da requerida. A 

requerida foi citada e quedou-se inerte, tendo a Sra. Gestora certificado o 

fato nos autos. A parte autora manifestou-se pela procedência da ação. 

Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Tendo em conta que a ré foi devidamente citada e não 

apresentou contestação, DECRETO A SUA REVELIA, o que induz aos 

efeitos do artigo 344 do CPC, reputando-se verdadeiras as alegações de 

fatos formuladas pela parte autora. Deste modo, considerando que a 

requerida é revel e que não há requerimento de prova, passo ao 

julgamento antecipado do mérito, na forma do artigo 355, inciso II, do CPC. 

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS C/C RESCISÃO 

CONTRATUAL E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - PEDIDOS JULGADOS 

PROCEDENTES - CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA VIA POSTAL - 

ENTREGA DA CORRESPONDÊNCIA NO ENDEREÇO DA INSTITUIÇÃO 

BANCÁRIA - VALIDADE DA CITAÇÃO - AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO E 

DE EXIBIÇÃO DO CONTRATO - REVELIA DECRETADA - ADMISSIBILIDADE 

- PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS NÃO CONTESTADOS - 

MERA ALEGAÇÃO DE LEGALIDADE DOS ENCARGOS PACTUADOS - 

FALTA DE INDICAÇÃO OBJETIVA - NÃO CABIMENTO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. (...) Devidamente realizada a 

citação e não apresentada contestação no prazo legal, a lei determina a 

aplicação dos efeitos da revelia, presumindo-se a veracidade das 

alegações do autor, principalmente quando corroborada pelas demais 

provas dos autos (...)”. (Ap, 86047/2012, DES.RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 07/05/2014, 

Data da publicação no DJE 12/05/2014). Como já relatado, a parte autora 

ajuizou a presente liquidação de sentença para posteriormente promover o 

cumprimento da sentença erga omnes proferida pelo Tribunal de Justiça 

do Acre, em face da requerida. A sentença que se pretende liquidar assim 

determinou: “(...) B) com amparo no art. 182 do Código Civil e como 

consequência da nulidade dos os negócios jurídicos determinada no item 

A, determinar o restabelecimento das partes contratantes ao estado em 

que se achavam antes da contratação. Para tanto, condeno a ré 

Ympactus Comercial Ltda a: B.1) devolver a todos os Partners os valores 

recebidos a título de Fundo de Caução Retornável; B.2) devolver a todos 

os divulgadores AdCentral os valores recebidos a título de Fundo de 

Caução Retornável e a título do kit contendo dez contas VOIP 99Telexfree; 

B.3) devolver a todos os divulgadores AdCentral Family os valores 

recebidos a título de Fundo de Caução Retornável e a título do kit contendo 

cinquenta contas VOIP 99Telexfree; B.4) no ato da devolução dos valores 

indicados nos itens B2 e B3, os divulgadores deverão restituir à ré 

Ympactus Comercial Ltda as contas 99Telexfree que receberam em forma 

de kits, mas caso as tenham ativado, o valor que pagaram pelas contas 

não restituídas deverá ser abatido do montante geral a receber, na 

proporção de U$28,90 para os divulgadores AdCentral e US$27,50 para 

os divulgadores AdCentral Family; B.5) do montante a ser devolvido aos 

divulgadores AdCentral e AdCentral Family a ré Ympactus Comercial Ltda 

deverá deduzir os valores que os mesmos receberam a título de qualquer 

das bonificações da rede Telexfree, inclusive em razão de recompra de 

contas recebidas por anúncios postados. Do montante a ser restituído aos 

partners deverão ser deduzidos os valores que os mesmos receberam a 

título de comissões de venda; B.6) considerando que os contratos 

celebrados estabelecem valores em dólares norte-americanos, as 

devoluções aos partners e divulgadores e os abatimentos do que os 

mesmos receberam a título de bonificação na rede, gratificação de venda 

ou contas ativadas, deverão ser considerados em Reais, pelos montantes 

efetivamente pagos e recebidos; B.7) os valores a serem restituídos pela 

ré Ympactus Comercial Ltda aos divulgadores deverão ser atualizados 

monetariamente a partir do efetivo pagamento do Fundo de Caução 

Retornável e dos kits AdCentral ou AdCentral Family, conforme o caso, e 

sujeitos a juros legais desde a citação (que se deu por meio de 

comparecimento espontâneo da empresa ré aos autos, em 29/07/2013 – p. 

880/964). Os valores das contas ativadas que serão abatidos do montante 

a ser recebido pelos divulgadores (conforme item B4) deverão ser 

atualizados monetariamente a partir da data da aquisição dos kits 

AdCentral e AdCentral Family e sujeitos a juros legais desde a citação. Os 

valores das comissões de venda que serão abatidos dos montantes a 

serem restituídos aos partners e os valores de todas as bonificações 

recebidas pelos divulgadores, inclusive a título de recompra de anúncios 

recebidos por postagens de anúncios, deverão ser atualizados 

monetariamente a partir do recebimento e sujeitos a juros legais a contar 

da citação. (...)”. (fls. 116/117). No caso dos autos, a relação contratual 

estabelecida entre as partes restou satisfatoriamente demonstrada 

através dos documentos juntados nos autos. A requerida, tendo 

quedado-se inerte, não comprovou que existem quantias a serem abatidas 

dos valores a serem restituídos à parte autora, na forma do disposto no 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103071/8/2018 Página 520 de 688



item B5 da sentença. Deste modo, em liquidação de sentença, declaro que 

a parte autora tem a receber da requerida, em razão da decisão que se 

está liquidando, o valor indicado na petição inicial, a ser atualizado na 

forma do item B7 do decisum. Intime-se o autor para que apresente a 

planilha atualizada do débito, e, após ciência aos réus, expeça-se carta 

precatória para que seja formalizada a penhora no rosto dos autos da 

ação civil pública indicada na petição inicial, de tantos bens ou valores 

quanto bastem para a garantia do juízo. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003884-38.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - SP0231747A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CACILDA MENDES DE FREITAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO onde 

a medida liminar foi deferida, o bem foi apreendido, o requerido foi citado, 

mas não apresentou tempestiva contestação. A parte autora 

manifestou-se pelo julgamento antecipado da lide. Vieram-me os autos 

conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Tendo em conta 

que a parte ré foi devidamente citada e não apresentou contestação, com 

fulcro no teor da certidão da Sra. Gestpra, DECRETO A SUA REVELIA, o 

que induz aos efeitos do artigo 344 do CPC, reputando-se verdadeiros os 

fatos afirmados pelo autor. Deste modo, passo a conhecer diretamente do 

pedido, na forma do artigo 355, II, do CPC. Nesse sentido é a orientação 

jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

NULIDADE DE CLÁUSULAS C/C RESCISÃO CONTRATUAL E 

CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - PEDIDOS JULGADOS PROCEDENTES - 

CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA VIA POSTAL - ENTREGA DA 

CORRESPONDÊNCIA NO ENDEREÇO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - 

VALIDADE DA CITAÇÃO - AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO E DE EXIBIÇÃO 

DO CONTRATO - REVELIA DECRETADA - ADMISSIBILIDADE - 

PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS NÃO CONTESTADOS - MERA 

ALEGAÇÃO DE LEGALIDADE DOS ENCARGOS PACTUADOS - FALTA DE 

INDICAÇÃO OBJETIVA - NÃO CABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO NÃO PROVIDO. (...) Devidamente realizada a citação e não 

apresentada contestação no prazo legal, a lei determina a aplicação dos 

efeitos da revelia, presumindo-se a veracidade das alegações do autor, 

principalmente quando corroborada pelas demais provas dos autos (...)”. 

(Ap, 86047/2012, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 07/05/2014, Data da publicação no 

DJE 12/05/2014). Destaco, ainda, que os autos possibilitam o seu 

julgamento antecipado já que o objeto nele enfocado, apesar de ser de 

fato e de direito, permitem, pela prova documental carreada, que seja 

desde logo proferida uma sentença de mérito sem a necessidade de 

produção de prova em audiência, o que, em harmonia com os princípios da 

celeridade e economia processual, aplica-se o artigo 330, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Nesse sentido, está pacificada a jurisprudência: 

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE OITIVA DE 

TESTEMUNHA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. 1. O 

julgamento antecipado da lide (art. 330, I, CPC), não implica cerceamento 

de defesa, se desnecessária a instrução probatória. (Precedentes) 2. O 

art. 131, do CPC consagra o princípio da persuasão racional, valendo-se o 

magistrado do seu livre convencimento, que utiliza-se dos fatos, provas, 

jurisprudências, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que 

entender aplicável ao caso concreto, rejeitando diligências que delongam o 

julgamento desnecessariamente. Trata-se de remédio processual que 

conspira a favor do princípio da celeridade do processo. (STJ – Superior 

Tribunal de Justiça; Número do Registro: 200200197503; AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL – Número do Processo: 417830; 

DF; Data de Decisão: 17/12/2002; PRIMEIRA TURMA; Ministro Relator: LUIZ 

FUX).” “PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. ARTS. 330, I E 331, § § 1º E 2º, DO CPC. 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO. SUPRIMENTO. I – A nova 

redação do caput do art. 331 do Cód. de Proc. Civil, inserida pela Lei nº 

8.952/94, que prevê a realização de audiência preliminar, não tem 

aplicação quando o caso comportar julgamento antecipado da lide. II – 

Nesses termos, a conclusão adorado no acórdão recorrido decorre do 

exame das peculiaridades fáticas da causa, soberanamente delineadas na 

instância ordinária, e cujo reexame é vedado em sede de especial, ante o 

óbice da Súmula 07/STJ. Embargos de declaração acolhidos, tão-somente, 

para suprir a omissão apontada. (STJ – Superior Tribunal de Justiça; 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL; 241304 – PB; 

Data de Decisão: 27/08/2001; Ministro Relator: CASTRO FILHO).” 

“Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, 

é dever do juiz, e não mera faculdade, assim, proceder” (Resp 2.832-RJ, 

Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJU 19.09.90). Isto posto, passo ao 

julgamento da lide. Da análise do que consta nos autos verifico que os 

fatos afirmados pela autora encontram-se corroborados pelo conjunto 

probatório, já que consta dos autos prova da obrigação assumida, bem 

como da inadimplência contratual, restando satisfatoriamente demonstrado 

que a devedora não pagou os débitos nas datas aprazadas. Ademais, a 

ré, ao ser citada, quedou-se inerte, deixando de apresentar qualquer 

manifestação no feito, de forma que não se negou a existência da dívida. 

Dessa forma, a procedência da ação é medida que se impõe, eis que 

estão presentes todos os requisitos atinentes à espécie. Posto isso, com 

fulcro no Decreto Lei n° 911/69, JULGO PROCEDENTE a presente ação, 

consolidando nas mãos da autora o domínio e a posse plena e exclusiva 

do bem. Oficie-se ao Detran para proceder a retificação no registro de 

propriedade. Após a venda do bem, deve ser descontado o que faltou ao 

devedor pagar para adimplir o empréstimo e, havendo saldo 

remanescente, o que sobrar deverá ser devolvido ao requerido. Com 

fulcro no disposto no artigo 487, inciso I do CPC, declaro a extinção do 

processo com julgamento do mérito. Condeno a parte ré ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da ação. Se o 

condenado for beneficiário da Justiça Gratuita a exigibilidade da 

condenação deve permanecer suspensa até a comprovação da mudança 

na condição de necessitado, com a possibilidade de o beneficiário 

satisfazer o pagamento sem prejuízo do sustento próprio ou de sua 

família, com prescrição da aludida obrigação após o período de cinco 

anos. Com o trânsito em julgado, após o cumprimento de todas as 

formalidades, procedendo as anotações de estilo, arquive-se os autos. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008645-15.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO COSTA VASCONCELOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1008645-15.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: DIEGO COSTA VASCONCELOS Vistos e 

Examinados. BV FINANCEIRA S.A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO ajuizou a presente ação de busca e apreensão em face de 

DIEGO COSTA VASCONCELOS, objetivando provimento jurisdicional que 

determine a busca e apreensão do veículo GOL (I-TREND) G5, chassi 

9BWAB45U6DT043401, como descrito na inicial. Por meio do despacho de 

ID. 12972788 este Juízo determinou a intimação da parte requerente para 

comprovar a mora do devedor, uma vez que a notificação extrajudicial 

trazida ao feito (endereço diverso do contrato), bem como, o protesto por 

edital, são insuficientes para o regular prosseguimento da ação. Na 

sequência, a parte autora requereu a juntada da notificação enviada, 

constando a informação de “ausente”, afirmando ser válida a 

comprovação da mora por edital. Vierem conclusos. É O RELATÓRIO. 

DECIDO. Analisando o caso, verifico que configurada a hipótese de 

indeferimento da inicial. A comprovação da mora é condição de 

procedibilidade da ação de Busca e Apreensão, nos termos do artigo 2º, 

§2º, do Decreto n. 911/69 e pode se dar por meio de carta registrada com 

aviso de recebimento. Súmula n. 72 do STJ: “A comprovação de mora é 

imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente” 
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Importa registrar que é indispensável que a carta seja entregue no 

endereço do domicílio do devedor, conforme constar no contrato, sendo 

despicienda sua notificação pessoal, conforme se depreende do julgado: 

ARRENDAMENTO MERCANTIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR, NA ORIGEM, 

CONFIRMADA PELO COLEGIADO. OFENSA AO ART. 557 DO CPC/1973. 

INEXISTÊNCIA. MORA EX RE. INADIMPLEMENTO OCORRE NO VENCIMENTO 

DA PRESTAÇÃO CONTRATUAL. NOTIFICAÇÃO.DECRETO.LEI N. 911/1969. 

DEMONSTRAÇÃO DA MORA. PODE SER FEITA MEDIANTE PROTESTO, 

POR CARTA REGISTRADA EXPEDIDA POR INTERMÉDIO DO CARTÓRIO DE 

TÍTULOS OU DOCUMENTOS, OU POR SIMPLES CARTA REGISTRADA COM 

AVISO DE RECEBIMENTO. EVOLUÇÃO DO ENTENDIMENTO 

JURISPRUDENCIAL, PARA SE AMOLDAR ÀS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS 

PELO LEGISLADOR. (...) 4. Consoante a lei vigente, para a comprovação 

da mora, basta o envio de notificação por carta registrada com aviso de 

recebimento, não se exigindo que a assinatura constante no referido aviso 

seja a do próprio destinatário. Com efeito, como não se trata de ato 

necessário para a caracterização/constituição da mora - que é ex re, não 

há impossibilidade de aplicação da nova solução, concebida pelo próprio 

legislador, para casos anteriores à vigência da Lei n. 13.043/2014. 5. Com 

efeito, a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing - para 

ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão 

ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta 

registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, 

ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma 

hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do 

próprio destinatário. 6. Recurso especial provido. (STJ. REsp 1292182/SC, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 

29.09.2016). Ressalta-se, outrossim, que o protesto por edital é meio hábil 

para caracterização da mora, desde que esgotadas as tentativas para 

localização do devedor, vejamos: ESTADO DE MATO GROSSOTRIBUNAL 

DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADOAGRAVO DE 

INSTRUMENTO (202) Nº 1001685-18.2018.8.11.0000 AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE POR “ENDEREÇO INSUFICIENTE” - 

PROTESTO POR EDITAL - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE 

ESGOTAMENTO DOS MEIOS CABÍVEIS PARA A LOCALIZAÇÃO DO 

DEVEDOR – MORA NÃO COMPROVADA - REQUISITO INDISPENSÁVEL AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO - SÚMULA 72 DO STJ – MATÉRIA DE ORDEM 

PÚBLICA - APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO - EXTINÇÃO DA AÇÃO 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSO PROVIDO. 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. Súmula nº 72 STJ: “A 

comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente.” A 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)Não demonstrado o efetivo recebimento 

da notificação extrajudicial pelo motivo “endereço insuficiente”, ante a falta 

de indicação por parte do credor acerca do endereço completo do 

devedor, não resta comprovada a mora, necessária à busca e apreensão 

do bem. Em razão do efeito translativo e considerada a ausência de 

pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do 

processo, é o caso de extinguir a ação de busca e apreensão, sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV e §3º, do CPC. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 18/07/2018, Publicado no DJE 20/07/2018). No caso concreto, 

verifica-se que a notificação extrajudicial enviada pelo Banco sequer foi 

entregue pelo motivo “ausente” (ID. 13202065) Nesse contexto, a situação 

fática demonstra que não houve esgotamento das tentativas de 

localização do devedor por parte do banco, necessário para utilização do 

protesto por edital como meio hábil a comprovação da mora. Portanto, 

embora o Banco tenha protestado o título (Protocolo 1064987), não houve 

o esgotamento dos meios cabíveis para localização do devedor, de modo 

que não comprovada a mora do devedor para fins de busca e apreensão. 

Diante do exposto, julgo extinto o processo sem resolução do 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

Sentença Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1005619-09.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLVO (BRASIL) S.A (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA SEZANOWSKI MACHADO OAB - PR25276 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RNC PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO FRANGE JUNIOR OAB - MT6218-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

ADRIANA ROVERSI OAB - MT0008072A (ADVOGADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

TADEU TREVISAN BUENO OAB - MT0006212A (ADVOGADO)

TREVISAN & SALLES JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS 

(ADMINISTRADOR JUDICIAL)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1005619-09.2017.8.11.0003. 

IMPUGNANTE: BANCO VOLVO (BRASIL) S.A IMPUGNADO: RNC 

PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA Vistos e examinados. Cuida-se 

de IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO onde a parte impugnante afirma que seu 

crédito deve ser excluído da lista de credores do processo de 

recuperação judicial da parte impugnada, por ser objeto de garantia 

fiduciária (Cédula nº 305142/001 de R$468.000,00; Cédula nº 355999/001 

de R$2.730.000,00; e Cédula nº 356094/001 de R$1.170.000,00). Intimada, 

a parte impugnada pugnou pela rejeição dos pedidos do impugnante, 

defendendo que a totalidade do crédito é extraconcursal. O Administrador 

Judicial também manifestou-se pela rejeição da impugnação, afirmando 

que deve ser mantido o crédito da impugnante, tal como lançado na 

segunda lista de credores. O processo teve seu trâmite regular e os autos 

vieram conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. Pois bem. 

Inicialmente há que se consignar que inexistem dúvidas de que os créditos 

que são garantidos por alienação fiduciária devem ser excluídos da 

recuperação judicial, haja vista as disposições constantes do artigo 49 da 

Lei 11.101/2005, bem como a pacífica orientação jurisprudencial a 

respeito. Veja-se as recentíssimas decisões do Egrégio TJ/MT, proferidas 

em recursos interpostos em processos de recuperação judiciais que 

tramitam nesta vara: “EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONTRATO DE CRÉDITO BANCÁRIO COM 

GARANTIA FIDUCIÁRIA – BANCO CREDOR TITULAR DA POSIÇÃO DE 

PROPRIETÁRIO FIDUCIÁRIO NÃO SE SUJEITA AOS EFEITOS DA 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – BEM EM GARANTIA ESSENCIAL À ATIVIDADE 

PRODUTIVA DA EMPRESA RECUPERANDA – PERMANÊNCIA NA POSSE 

DURANTE O PRAZO DE BLINDAGEM – INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 49, § 

3°, E ART. 6°, § 4°, AMBOS DA LEI N° 11.101/05 - PRAZO DE BLINDAGEM 

(“STAY PERIOD”) – APLICAÇÃO DO ARTIGO 219 DO NOVO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL – IMPOSSIBILIDADE - PRAZO MATERIAL – CONTAGEM 

EM DIAS CORRIDOS – RECURSO PROVIDO. O credor titular da posição de 

proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, não se sujeita aos 

efeitos da recuperação judicial, a teor do art. 49, § 3°, da Lei n° 11.101/05. 

(...)”. (RAI nºs 1003037-79.2016.8.11.0000 – 17/05/2017). “EMENTA - 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRELIMINAR DE 

NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – 

REJEITADA – SIMILITUDE FÁTICA DEMONSTRADA - CONTRATO DE 

CRÉDITO BANCÁRIO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA – BANCO CREDOR 

TITULAR DA POSIÇÃO DE PROPRIETÁRIO FIDUCIÁRIO NÃO SE SUJEITA 

AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – BEM EM GARANTIA 

ESSENCIAL À ATIVIDADE PRODUTIVA DA EMPRESA RECUPERANDA – 

PERMANÊNCIA NA POSSE DURANTE O PRAZO DE BLINDAGEM – 

INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 49, § 3°, E ART. 6°, § 4°, AMBOS DA LEI N° 

11.101/05 - PRAZO DE BLINDAGEM (“STAY PERIOD”) – APLICAÇÃO DO 

ARTIGO 219 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – IMPOSSIBILIDADE 

- PRAZO MATERIAL – CONTAGEM EM DIAS CORRIDOS – RECURSO 

PROVIDO. (...) O credor titular da posição de proprietário fiduciário de 

bens móveis ou imóveis, não se sujeita aos efeitos da recuperação 

judicial, a teor do art. 49, § 3°, da Lei n° 11.101/05. (...)”. (RAI nº 

1003164-17.2016.8.11.0000 – 16/05/2017). A jurisprudência entende, 

inclusive, que não exige nem mesmo o registro do contrato ou da garantia 

para a exclusão do crédito do processo recuperacional. Ilustro: 
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“RECURSO ESPECIAL Nº 1.522.860 - MT (2015/0066068-5) - RELATOR : 

MINISTRO MOURA RIBEIRO - CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CESSÃO FIDUCIÁRIA. CREDOR 

TITULAR DE POSIÇÃO DE PROPRIETÁRIO FIDUCIÁRIO SOBRE DIREITOS 

CREDITÍCIOS. NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, 

NOS TERMOS DO § 3º DO ART. 49 DA LEI Nº. 11.101/2005. 

DESNECESSIDADE DE REGISTRO NO CARTÓRIO DE TÍTULOS E 

DOCUMENTOS DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR PARA OPOSIÇÃO CONTRA O 

DEVEDOR. PRECEDENTES. DECISÃO RECORRIDA EM CONSONÂNCIA COM 

O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA Nº 83 DO STJ. RECURSO 

ESPECIAL NÃO CONHECIDO - (...) (1) Da necessidade de registro - A H. 

PRINT alegou a violação do art. 1.361, § 1º, do CC/02, sustentando que o 

crédito deve ser registrado para ter validade contra os demais credores. 

Afirmou a existência de dissídio jurisprudencial quanto ao tema. O Tribunal 

de origem no julgamento dos aclaratórios afirmou que a ausência de 

registro não retira a eficácia da constituição da referida garantia nem 

obsta a aplicação do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, fazendo-o nos 

seguintes termos: Sem razão. Ao meu sentir, a suposta ausência de 

registro não retira a eficácia da constituição da referida garantia, muito 

menos obsta a aplicação do art. 49, §3°, da Lei n. 11.101/2005, por se 

tratar de ato que visa apenas dar publicidade ao negócio jurídico, 

tornando-o oponível em relação a terceiros, não havendo por isso que se 

falar em limitação da vontade das próprias partes [...] (e-STJ, fl. 247). 

Assim o fazendo a decisão recorrida encontra-se em consonância com o 

entendimento desta Corte quanto à desnecessidade de registro do 

contrato já que a propriedade fiduciária encontra-se devidamente 

constituída a partir de sua contratação, afigurando-se absolutamente 

válida e eficaz entre as partes. Nesse sentido, confira-se o seguinte 

precedente: RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CESSÃO 

FIDUCIÁRIA SOBRE DIREITOS SOBRE COISA MÓVEL E SOBRE TÍTULOS 

DE CRÉDITO. CREDOR TITULAR DE POSIÇÃO DE PROPRIETÁRIO 

FIDUCIÁRIO SOBRE DIREITOS CREDITÍCIOS. NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS 

DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, NOS TERMOS DO § 3º DO ART. 49 DA LEI 

N. 11.101/2005. MATÉRIA PACÍFICA NO ÂMBITO DAS TURMAS DE DIREITO 

PRIVADO DO STJ. PRETENSÃO DE SUBMETER AOS EFEITOS DA 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL, COMO CRÉDITO QUIROGRAFÁRIO, OS 

CONTRATOS DE CESSÃO FIDUCIÁRIA QUE, À ÉPOCA DO PEDIDO DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL, NÃO SE ENCONTRAVAM REGISTRADOS NO 

CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR, 

COM ESTEIO NO § 1º DO ART. 1.361-A DO CÓDIGO CIVIL. 

INSUBSISTÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Encontra-se 

sedimentada no âmbito das Turmas que compõem a Segunda Seção do 

Superior Tribunal de Justiça a compreensão de que a alienação fiduciária 

de coisa fungível e a cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis, 

bem como de títulos de créditos (caso dos autos), justamente por 

possuírem a natureza jurídica de propriedade fiduciária, não se sujeitam 

aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do § 3º do art. 49 da Lei n. 

11.101/2005. 2. O Código Civil, nos arts. 1.361 a 1.368-A, limitou-se a 

disciplinar a propriedade fiduciária sobre bens móveis infungíveis. Em 

relação às demais espécies de bem, a propriedade fiduciária sobre eles 

constituída é disciplinada, cada qual, por lei especial própria para tal 

propósito. Essa circunscrição normativa, ressalta-se, restou devidamente 

explicitada pelo próprio Código Civil, em seu art. 1.368-A (introduzido pela 

Lei n. 10.931/2004), ao dispor textualmente que "as demais espécies de 

propriedade fiduciária ou de titularidade fiduciária submetem-se à disciplina 

específica das respectivas leis especiais, somente se aplicando as 

disposições desse Código naquilo que não for incompatível com a 

legislação especial". 2.1 Vê-se, portanto, que a incidência subsidiária da 

lei adjetiva civil, em relação à propriedade/titularidade fiduciária sobre bens 

que não sejam móveis infugíveis, regulada por leis especiais, é 

excepcional, somente se afigurando possível no caso em que o 

regramento específico apresentar lacunas e a solução ofertada pela "lei 

geral" não se contrapuser às especificidades do instituto por aquela 

regulada. 3. A exigência de registro, para efeito de constituição da 

propriedade fiduciária, não se faz presente no tratamento legal ofertado 

pela Lei n. 4.728/95, em seu art. 66-B (introduzido pela Lei n. 10.931/2004) 

à cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis, bem como de títulos 

de crédito (bens incorpóreos e fungíveis, por excelência), tampouco com 

ela se coaduna. 3.1. A constituição da propriedade fiduciária, oriunda de 

cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis e de títulos de crédito, 

dá-se a partir da própria contratação, afigurando-se, desde então, 

plenamente válida e eficaz entre as partes. A consecução do registro do 

contrato, no tocante à garantia ali inserta, afigura-se relevante, quando 

muito, para produzir efeitos em relação a terceiros, dando-lhes a correlata 

publicidade. 3.2 Efetivamente, todos os direitos e prerrogativas conferidas 

ao credor fiduciário, decorrentes da cessão fiduciária, devidamente 

explicitados na lei (tais como, o direito de posse do título, que pode ser 

conservado e recuperado 'inclusive contra o próprio cedente'; o direito de 

'receber diretamente dos devedores os créditos cedidos fiduciariamente', 

a outorga do uso de todas as ações e instrumentos, judiciais e 

extrajudiciais, para receber os créditos cedidos, entre outros) são 

exercitáveis imediatamente à contratação da garantia, independente de 

seu registro. 3.3 Por consectário, absolutamente descabido reputar 

constituída a obrigação principal (mútuo bancário, representado pela 

Cédula de Crédito Bancário emitida em favor da instituição financeira) e, ao 

mesmo tempo, considerar pendente de formalização a indissociável 

garantia àquela, condicionando a existência desta última ao posterior 

registro. 3.4 Não é demasiado ressaltar, aliás, que a função publicista é 

expressamente mencionada pela Lei n. 10.931/2004, em seu art. 42, ao 

dispor sobre cédula de crédito bancário, em expressa referência à 

constituição da garantia, seja ela fidejussória, seja ela real, como no caso 

dos autos. O referido dispositivo legal preceitua que essa garantia, "para 

valer contra terceiros", ou seja, para ser oponível contra terceiros, deve 

ser registrada. De se notar que o credor titular da posição de proprietário 

fiduciário sobre direitos creditícios (excluído dos efeitos da recuperação 

judicial, segundo o § 3º do art. 49 da Lei n. 11.101/2005) não opõe essa 

garantia real aos credores da recuperanda, mas sim aos devedores da 

recuperanda, o que robustece a compreensão de que a garantia sob 

comento não diz respeito à recuperação judicial. Assentado que está que 

o direito creditício sobre o qual recai a propriedade fiduciária é de 

titularidade (resolúvel) do banco fiduciário, este bem, a partir da cessão, 

não compõe o patrimônio da devedora fiduciante - a recuperanda, sendo, 

pois, inacessível aos seus demais credores e, por conseguinte, sem 

qualquer repercussão na esfera jurídica destes. Não se antevê, por 

conseguinte, qualquer frustração dos demais credores da recuperanda 

que, sobre o bem dado em garantia (fora dos efeitos da recuperação 

judicial), não guardam legítima expectativa. 4. Mesmo sob o enfoque 

sustentado pelas recorrentes, ad argumentandum, caso se pudesse 

entender que a constituição da cessão fiduciária de direitos creditícios 

tenha ocorrido apenas com o registro e, portanto, após o pedido 

recuperacional, o respectivo crédito, também desse modo, afastar-se-ia 

da hipótese de incidência prevista no caput do art. 49 da Lei n. 

11.101/2005, in verbis: " Estão sujeitos à recuperação judicial todos os 

créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos". 5. 

Recurso especial provido, para restabelecer a decisão de primeiro grau 

que acolheu a impugnação apresentada pelo Banco recorrente, para 

excluir dos efeitos da recuperação judicial seu crédito, garantido pela 

cessão fiduciária. (REsp 1.412.529/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 

Terceira Turma, j. em 17/12/2015, DJe 2/3/2016 - sem destaque no original) 

Incide, portanto, quanto ao tema, o óbice da Súmula nº 83 do STJ. (...) 

Publique-se. Intime-se. Brasília (DF), 07 de fevereiro de 2017. MINISTRO 

MOURA RIBEIRO - Relator”. Ocorre que, no presente caso, é necessário 

ressaltar-se o teor da manifestação do administrador judicial que, após 

detido exame da documentação que lhe fora apresentada na fase de 

apuração dos créditos, observou a seguinte ocorrência: “...a 

Administradora Judicial verificou, quando da análise dos créditos, na fase 

administrativa, que a propriedade dos bens móveis que garantiria a Cédula 

de Crédito Bancário n.º 356094 já havia sido consolidada anteriormente, 

na Cédula de Crédito Bancário n.º 355999”. Da análise das Cédulas nºs 

35599 e 35604 verifica-se que, de fato, os mesmos veículos foram 

ofertados em alienação fiduciária nos dois contratos. Deste modo, 

considerando a impossibilidade dos mesmos bens móveis serem dados em 

garantia de alienação fiduciária duas vezes, em contratos diferentes, 

resta evidente que apenas a primeira cédula que foi formalizada estará 

acobertada pela garantia. Nesse sentido: “(...) Em que pese respeitáveis 

entendimentos em sentido contrário, uma vez alienado fiduciariamente o 

imóvel este é retirado da esfera patrimonial do devedor e transferido, em 

caráter resolúvel, ao credor (arts. 22 e 23, da Lei nº 9.514/1997). Por não 

integrar o patrimônio do devedor, este não poderá ser dado em nova 

garantia, como acontece com a hipoteca, por exemplo. Assim, podemos 

concluir que a alienação fiduciária não admite novas vinculações em graus 

subsequentes, ainda que em favor do mesmo credor”. (IRIB - BE4146 de 
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13 de março de 2012). Assim, de fato a Cédula nº 35599 representa um 

crédito garantido por alienação fiduciária, não se sujeitando aos efeitos da 

recuperação judicial. Contudo, a Cédula nº 356094 não possui uma 

garantia válida (uma vez que, como já assentado, os bens que foram 

dados em garantia deste crédito não poderiam ser alienados 

fiduciariamente, porque já estavam garantindo o contrato nº 35999, 

celebrado anteriormente); e, deste modo, tal crédito (R$1.170.000,00) 

pode ser incluído no processo de recuperação judicial, devendo ser 

mantido na lista de credores quirografários. No que tange ao valor do 

crédito, ressalto que o montante original de R$1.170.000,00 (um milhão 

cento e setenta mil reais) deverá ser atualizado com os encargos 

contratuais até a data do ajuizamento da recuperação judicial; e com 

correção monetária após esta data, em decorrência de disposição legal 

contida no regramento concernente. Isto posto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a presente impugnação, para MANTER O CRÉDITO da 

impugnante, no valor de R$1.170.000,00, oriundo da Cédula nº356094 na 

lista de credores do processo de recuperação judicial da parte impugnada; 

e DETERMINAR que o administrador judicial proceda a atualização do 

referido crédito com a incidência dos encargos contratuais da data do 

vencimento até a data do ajuizamento da recuperação judicial, e correção 

monetária após esta data. Após o trânsito em julgado, intime-se o 

administrador judicial para a retificação da lista de credores. Considerando 

que a parte impugnada decaiu do mínimo do pedido, condeno a impugnante 

ao pagamento das custas processuais, se devidas; bem como honorários 

advocatícios, que arbitro em R$2.000,00. Após o cumprimento de todas as 

formalidades, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

1º Juizado Especial

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 406756 Nr: 1380-14.1996.811.0003

 AÇÃO: Separação Consensual->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: JESUS RODRIGUES GARCIA, MARIA APARECIDA DE 

FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PEREIRA LOPES - 

OAB:3951/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GUSTAVO BOUVIE 

DE OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 1380-14.1996.811.0003, 

Protocolo 406756, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 878771 Nr: 9829-23.2017.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMG, EMGDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B, MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOURLART - OAB:OAB /M 20.191-A

 INTIMAÇÃO dos advogados da empresa Energisa, dr. Evandro Cesar 

Alexandre dos Santos OAB-MT 13.431-B e dra. Mayara Bendô Lechuga 

Goulart OAB-MT 20.191-A da sentença, cuja parte final segue 

transcrita:"ISTO POSTO, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código 

de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

deduzido por I. V. DA S., neste ato representado por sua genitora Sra. 

Jucimar Vieira da Silva, impondo à ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A a OBRIGAÇÃO DE NÃO EFEUTAR O 

CORTE DA ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DO AUTOR e ao ESTADO 

DE MATO GROSSO à OBRIGAÇÃO DE FAZER consistente no custeio do 

consumo de energia que exceder 50kw na fatura de energia elétrica (UC 

6/137013-9), enquanto perdurar a necessidade, sob pena de bloqueio de 

verbas públicas..Ademais, considerando que a parte autora faz jus ao 

benefício da tarifa social de energia elétrica, intime-se a mesma para que 

caso queira ser beneficiada com descontos, pleiteie referido benefício 

administrativamente, sendo que a empresa Energisa deverá levar em 

consideração o consumo médio de energia anterior à instalação do Home 

Care. Por fim, conforme pedido juntado à fl. 69 desentranhe-se a 

contestação juntada às fls. 48/55, certificando-se nos autos..Nos termos 

da Súmula 490 do STJ, sentença sujeita ao reexame necessário.Publicada 

e registrada eletronicamente, intimem-se e cumpra-se..Às providências."

2º JUIZADO ESPECIAL

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 886069 Nr: 127-19.2018.811.0003

 AÇÃO: Questões e Processos Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JOSE RENATO FAGUNDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER JOSE DE OLIVEIRA, ANA ELISA DE 

OLIVEIRA BAZAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCÍLIO RIBEIRO LACERDA - 

OAB:22704-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demétrio Weill Pessoa 

Ramos - OAB:, Paulo Emilio Catta Preta de Godoy - OAB:

 Intimação do advogado do querelante do respeitável despacho a seguir 

transcrito: "Vistos.

Intimem-se os causídicos do querelante para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar acerca do pleito ministerial de fls. 36/40.

Após, nova conclusão.

Às providências.

Cumpra-se."

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003237-09.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TICIANO TOMAZI BURGIN JUNIOR (AUTOR)

CRISTIANE DE CASSIA BONEZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON PABLO FERREIRA DE CAMARGO OAB - MT0015222A 

(ADVOGADO)

JEANCARLO RIBEIRO OAB - MT7179/O (ADVOGADO)

ALEXANDRE LIMA ROSSONI OAB - MT0018581A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TICIANO TOMAZI BURGIN (RÉU)

 

Processo n.º 1003237-09.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial, 

devendo o feito tramitar em segredo de justiça (art. 189, inciso II, CPC). 2. 

Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da justiça, 

concedendo à parte requerente as isenções previstas no art. 98, do CPC. 

Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em qualquer fase 

do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos alegados pela 

parte necessitada.s 3. Designo o dia 27.09.2018, às 16h, para realização 

da audiência de tentativa de conciliação. 4. Intimem-se e notifiquem-se a 

parte requerente e seu procurador, bem como o representante do 

Ministério Público. 5. Cite-se a parte requerida para comparecer ao ato, 

salientando-lhe que o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (art. 

355, CPC), fluirá a partir da realização da audiência de conciliação (arts. 

693, 697 c.c. art. 355, inciso I, todos do CPC), ressaltando-se ainda à 

parte requerida que, se não contestar a ação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora, conforme dicção do art. 344, do Digesto Processual Civil. 5. 

Analisando detidamente os autos, nota-se que foi arvorado na exordial 

pedido de antecipação dos efeitos da tutela, o qual passo a analisar neste 
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momento. 6. De proêmio, antes de deliberar quanto ao pleito de tutela 

antecipada, transcrevo o seguinte ministério acerca da fixação dos 

alimentos: “A regra para fixação do encargo alimentar é vaga e representa 

apenas um stgandard jurídico (CC 1.649 § 1º e 1.695). Dessa forma, 

abre-se ao juiz um extenso campo de ação, capaz de possibilitar o 

enquadramento dos mais variados casos individuais. Para definir valores, 

há que se atentar ao dogma que norteia a obrigação alimentar: o principio 

da proporcionalidade. Esse é o vetor para a fixação dos alimentos. 

Segundo Gilmar Ferreira Mendes, o princípio da proporcionalidade ou da 

razoabilidade, em essência, consubstancia uma pauta de natureza 

axiológica que emana diretamente das idéias de justiça, equidade, 

bom-senso, prudência, moderação, justa medida, proibição de excesso, 

direito justo e valores afins; procede e condiciona a positivação jurídica, 

inclusive a de nível constitucional; e, ainda, enquanto princípio geral do 

direito, segue a regra de interpretação para todo o ordenamento jurídico.” 

(in DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 9ª ed. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2013, p. 579 – grifo do autor) 7. Sobre a 

possibilidade da concessão de medida de urgência, dispõem os arts. 300 

e 305, do Código de Ritos, in verbis: “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.” “Art. 

305. A petição inicial da ação que visa à prestação de tutela cautelar em 

caráter antecedente indicará a lide e seu fundamento, a exposição 

sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo.” 8. Concede-se a medida de urgência com o 

escopo de evitar que ocorra determinada situação ou fato que ponha em 

perigo iminente o direito à boa prestação jurisdicional, visando garantir o 

direito ao resultado útil do processo principal e não efetivar direito material 

da parte requerente. 9. No caso vertente, nota-se que o requerido é pai do 

requerente, o qual busca revisão dos alimentos fixados judicialmente (ID: 

13002862), tendo em vista o seu alto gasto mensal, por se tratar de 

pessoa com necessidades especiais. 10. Do folhear vagaroso do caderno 

processual, percebe-se que o requerente trouxe ao arcabouço probatório 

deste feito inúmeros documentos que compravam sua necessidade, pois é 

uma pessoa que tem sérios problemas de saúde, bem como, vislumbrando 

a possibilidade do requerido, a parte autora carreou comprovações de 

s e u s  b e n s ,  a t e n d e n d o  a s s i m  a o  t r i n ô m i o 

necessidade/possibilidade/proporcionalidade. 11. Desta forma, pelo fato 

de o requerente necessitar de cuidados especiais, bem como fazer uso 

de medicamento de alto valor, não custeados pelo Estado, e necessitar de 

tratamentos especializados como fisioterapia e home care, conforme 

atestado pelo médico de ID: 13003450, e, ainda, pelo fato de o requerido 

ser sócio e proprietário de três empresas (IDs: 13002945, 13003045, 

13003144 e 13003203), o que deve ser sopesado por este juízo, entendo 

que outra medida não há, devido à urgência do caso, senão a concessão 

parcial da tutela provisória pleiteada na exordial. 12. Dito isso, após um 

minucioso volver dos autos, mormente nesta fase de cognição sumária, 

homenageando trinômio da necessidade/possibilidade/proporcionalidade, 

defiro parcialmente a antecipação de tutela postulada na exordial para 

majorar os alimentos devidos pela parte requerida ao requerente para o 

patamar de um 3 (três) salários mínimos vigentes, correspondendo 

atualmente ao valor de R$ 2.862,00 (dois mil oitocentos e sessenta e dois 

reais). 13. Intime-se. 14. Notifique-se o representante do Ministério Público. 

15. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 09 de julho de 

2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003304-71.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. P. G. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON SILVA ROCHA OAB - MT15561/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. R. P. D. C. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

Processo n.º 1003304-71.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial, 

devendo o feito tramitar em segredo de justiça (art. 189, inciso II, CPC), 

postergando a análise da medida de urgência arvorada na exordial à 

contestação. 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da 

gratuidade da justiça, concedendo à parte requerente as isenções 

previstas no art. 98, do CPC. Poderá, entretanto, este juízo revogar essa 

concessão em qualquer fase do processo, se for constatada a 

inveracidade dos fatos alegados pela parte necessitada. 3. Designo o dia 

25.06.2018, às 15h30min, para realização da audiência de tentativa de 

conciliação. 4. Intimem-se e notifiquem-se a parte requerente e seu 

procurador, bem como o representante do Ministério Público. 5. Cite-se a 

parte requerida para comparecer ao ato, salientando-lhe que o prazo para 

contestação, de 15 (quinze) dias (art. 355, CPC), fluirá a partir da 

realização da audiência de conciliação (arts. 693, 697 c.c. art. 355, inciso 

I, todos do CPC), ressaltando-se ainda à parte requerida que, se não 

contestar a ação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora, conforme dicção do 

art. 344, do Digesto Processual Civil. 6. Intime-se. 7. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 04 de maio de 2018. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005496-74.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

G. P. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISLA ESTELA MIRANDA PORTO OAB - MT22325/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. G. D. S. (RÉU)

 

Processo n.º 1005496-74.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial. 

Processe-se em segredo de justiça (art. 189, inciso II, CPC). 2. Presentes 

os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da justiça, 

concedendo à parte requerente às isenção prevista no art. 98, do CPC. 

Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em qualquer fase 

do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos alegados pela 

parte necessitada. 3. Havendo prova pré-constituída da paternidade 

(certidão de nascimento da parte autora que instrui a inicial), defiro os 

alimentos provisórios requeridos, nos termos do art. 4º, da Lei n.º 

5.478/68 (Lei de Alimentos), fixando-os, tendo em vista a comprovação do 

real rendimento auferido pela parte demandada, em um terço do salário 

mínimo vigente, correspondendo hoje a R$ 318,00 (trezentos e dezoito 

reais), a ser depositado até o dia 10 (dez) de cada mês, a partir da 

citação, na conta bancária informada pela parte autora, ou pago 

diretamente mediante recibo. 4. Designo o dia 03.09.2018, às 16h, para a 

realização da audiência de conciliação. Cite-se a parte requerida, devendo 

constar no mandado as advertências dos arts. 335 e 344, do CPC, com 

advertência de que o prazo para contestar fluirá a partir da realização da 

audiência. Intime-se a parte requerente, pessoalmente, para que 

compareça na audiência. 5. Consigne-se as advertências legais, em 

especial a eventual ausência das partes, nos termos do art. 7º, do Diploma 

Legal citado, segundo o qual “o não comparecimento do autor determina o 

arquivamento do pedido, e a ausência do réu importa em revelia, além da 

confissão quanto à matéria de fato.” 6. Notifique-se o Ministério Público. 7. 

Intime-se. 8. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 17 de 

julho de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001526-66.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

G. A. D. A. N. (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

S. A. C. D. A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GLAYTON MARCUS MEIRA NUNES OAB - MT0005957S (ADVOGADO)

VILSON CIRILO DE REZENDE OAB - MT21733/O (ADVOGADO)

 

"7. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que nos autos consta, 

homologo a desistência da ação e extingo o feito sem resolução de mérito, 

ex vi do art. 485, inciso VIII, do Codex Processual Civil. 8. No mais, ante a 

extinção do feito, revogo tutela deferida no ID: 12154721. 9. Sem 

condenação em custas e sem condenação em honorários advocatícios, 

eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça. 10. Decorrido o 

prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo 

e anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 12 de julho de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS. Juiz 

de Direito.".

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1005499-29.2018.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

UBIRAJARA SALDANHA ARAUJO (REQUERENTE)

SOLANGE LUZIA LUNDSTEDT ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO OAB - MT0003981A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

“9. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, julgo 

procedente o pedido inicial, ex vi do art. 487, inciso I, do Digesto 

Processual Civil, decretando, nos termos do art. 1.571, inciso IV, do 

Código Civil e art. 226, §6º, da Constituição da República, o divórcio 

postulado por U. S. A. e S. L. L. A. (qualificados nos autos). 10. O cônjuge 

virago voltará a usar o nome de solteira, qual seja, S. L. L. 11. Sem 

condenação em custas e sem condenação em honorários advocatícios, 

eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça. 12. Notifique-se 

o representante do Ministério Público. 13. Averbe-se a presente decisão 

no assentamento do registro civil. 14. Oficie-se ao titular do Cartório de 

Registro Civil competente, expedindo-se os mandados de inscrição e 

averbação. 15. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, 

procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 17 de julho de 2018. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS. Juiz de Direito.”

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 902606 Nr: 6169-84.2018.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GCFDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RACG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REZU COSTA RIBEIRO FILHO - 

OAB:OAB/MS 18.178

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 12. Desta forma, ante o exposto, declaro-me incompetente para 

processar e julgar a presente demanda, pelo que suscito o conflito 

negativo de competência, com espeque nos arts. 951 c.c. 953, inciso I, 

ambos da Lei Adjetiva Civil.13. Remeta-se, com urgência, ofício instruído 

com cópia integral do presente feito ao e. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso para formalização do incidente de conflito de competência e para 

as demais providências de estilo.14. Intime-se.15. Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se.Rondonópolis/MT, 30 de julho de 2018.WANDERLEI 

JOSÉ DOS REISJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 900982 Nr: 5569-63.2018.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FEB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR EDUARDO ERTOLA BUTI - 

OAB:18312MS, JHONATAN WILLIAM BATISTA MACENA - OAB:18310, 

MATHEUS GARBULHA DIAS DOMINGOS - OAB:18597MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE BERTUCCINI 

ZAGRETTI - OAB:16842MS

 Processo n.º 5569-63.2018.811.0003

Vistos etc.

1. Tendo em vista a certidão de fl. 35, na qual foi informado o falecimento 

da testemunha a ser ouvida, restando prejudicada a audiência designada 

à fl. 29, devolva-se ao juízo de origem, grafando as nossas melhores 

homenagens, com as devidas baixas e anotações de praxe.

2. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 30 de julho de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 718749 Nr: 14219-12.2012.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CPDS, KH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDOAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVÃO PINHEIRO JOTA - 

OAB:14553/MT, FABRICIO FERRAZ DE ANDRADE - OAB:6973/MT, 

JEREMIAS FERRAZ DE ANDRADE NETO - OAB:3052-A/MT, KARINA 

OLIVEIRA ALVES - OAB:OAB/MT 16.060

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que em cumprimento a decisão de fls. 323, item 6, não localizei 

os dados bancários necessário para expedição do alvará para 

levantamento dos valores depositados em conta judicial.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 760169 Nr: 13436-49.2014.811.0003

 AÇÃO: Conversão de Separação Judicial em Divórcio->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: ALOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA PATRICIO - 

OAB:8231/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANNA CLARA 

QUINTANA, para devolução dos autos nº 13436-49.2014.811.0003, 

Protocolo 760169, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000667-50.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMAR FEITOSA MACIEL (REQUERENTE)

KELLEN DOURADO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA SILVA DE LIMA SUZANA OAB - MT0011709S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

TERMO DE AUDIÊNCIA Aos trinta e um (31) dias do mês de julho (07) do 

ano de dois mil e dezoito (2018), às 13h50min, neste Município e Comarca 

de Rondonópolis, no Auditório da 1ª Vara Especializada de Família e 

Sucessões, onde se encontrava presente o Exmo. Sr. Dr. WANDERLEI 

JOSÉ DOS REIS, MM. Juiz de Direito, comigo assessor de gabinete, a quem 

o MM. Juiz ordenou que, após as formalidades de estilo, levasse a público 

o pregão na audiência de conciliação, nos autos da AÇÃO DE 

RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C.C. PARTILHA 

DE BENS, GUARDA E ALIMENTOS aforada por KELLEN DOURADO DA 

COSTA e EDIMAR FEITOSA MACIEL. Feito o pregão, foi constatada a 

presença dos requerentes acompanhados por sua procuradora, Dr.ª 

Luana Lira Falco. Certificada, ainda, a presença do representante do 

Ministério Público, Dr. Rodrigo Fonseca Costa. Aberta a audiência, as 

partes foram advertidas quanto ao instituto da guarda compartilhada. Dada 

a palavra à advogada dos requerentes, pela mesma foi dito: “MM. Juiz, 

requer a concessão do prazo de 05 (cinco) dias para a juntada do 

substabelecimento.” Dada a palavra ao representante do Ministério 

Público, pelo mesmo foi dito: “MM. Juiz, requer, antes da homologação do 

acordo postulado na exordial no que tange à guarda dos menores, a 

realização de estudo psicossocial mensal nas casas dos requerentes, 

durante o período de 3 (três) meses para que se verifique se a sistemática 

adotada pelos pais não está trazendo nenhum prejuízo às crianças. 

Depois requer nova vista dos autos.” A seguir, pelo MM. Juiz foi proferida 

a seguinte DELIBERAÇÃO: “Vistos etc., defiro o requerido pela patrona 

dos requerentes. Defiro na íntegra a cota ministerial. Expeça-se o 

necessário. Os presentes saem intimados. Cumpra-se.” Nada mais, 

determinou o MM. Juiz que se encerrasse o presente. Eu, 

______________________, Rodrigo Kurz Roggia Júnior, Assessor de 

Gabinete I, lavrei o presente termo, que vai devidamente assinado. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103071/8/2018 Página 526 de 688



Edital Citação

AUTOS 1005676-61.2016.8.11.0003. FINALIDADE: CITAÇÃO DO 

REQUERIDO RICARDO PEREIRA DA SILVA PAWLINA, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe é proposta, 

consoante resumo das alegações constantes da petição inicial e do 

despacho judicial adiante transcritos, para que, no prazo de 03 (três) dias, 

contados da expiração do prazo do edital, efetue o pagamento do débito, 

sob pena de lhe serem penhorados bens suficientes para a garantia da 

execução (art. 829, caput, e §1º, c.c. art. 830, do Novo Código de 

Processo Civil). RESUMO DA PETIÇÃO INICIAL: A parte exequente afirma 

que no dia 22 de abril de 2015, nos autos do processo de 

n.º2960-15.2015.811.0003 (CI 771475), que tramitou perante o juízo da 

Primeira Vara de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT, foi 

homologado por sentença um acordo entabulado entre as partes, onde o 

Executado se comprometeu a contribuir com alimentos para o Exequente 

no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) mensais, mas que não está 

cumprindo atempadamente devendo as prestações alimentícias referentes 

aos meses de Outubro/2015 a Março/2016, que corrigidas atingem a 

importância de R$ 3.386,52 (três mil trezentos e oitenta e seis reais e 

cinquenta e dois centavos). DESPACHO/DECISÃO: "1. Defiro o pleito ID: 

11009413, devendo a parte demandada ser citada na forma editalícia, nos 

moldes do art. 256, II, do Código de Ritos.2. Decorrido o prazo, em atenção 

ao disposto no art. 72, II, do Código de Ritos, nomeio como curador 

especial o UNIJURIS, representado pelo Dr. Samir Badra Dib, para o 

patrocínio dos interesses da parte demandada, devendo ser intimado para 

requerer o que de direito. 3. Após, abra-se vista dos autos à parte autora 

e ao representante do Ministério Público, para sua manifestação, no prazo 

de 5 (cinco) dias. 4. Empós, conclusos. 5. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 06 de dezembro de 2017. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS. Juiz de Direito.". Eu, J.B.B.S., digitei.

Edital Intimação

AUTOS

 Nº 1002203-33.2018.811.0003. O Doutor Wanderlei José dos Reis, Juiz 

de

 Direito da 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis,

 Estado de Mato Grosso. Faz Saber a todos quantos o presente edital 

virem

 ou dele conhecimento tiverem, que se processa por este Juízo e Cartório

 Cível, os Autos de Interdição do processo acima especificado, que Alice

 de Almeida move contra Luiz Antônio de Oliveira, sendo decretada a

 interdição deste conforme se vê da sentença seguinte: "...12. Ante o 

exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, em conformidade 

com o parecer ministerial, julgo procedente o pedido inicial, em 

conformidade com o art. 487, I, do Codex Processual Civil, para decretar a 

interdição de LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA (qualificado nos autos), 

declarando-o incapaz de exercer pessoalmente os atos relativos a direito 

patrimonial e negocial da vida civil, ex vi do art. 85 e seguintes, da Lei n.º 

13.146/15 c.c. art. 1.767 e seguintes, do Código Civil. 13. Em

 consonância com o disposto no art. 1.775, §1º, do Digesto Civil, nomeio

 como curadora da parte interditada a parte requerente, ALICE DE 

ALMEIDA. 14. Em atenção ao disposto no art. art. 755, §3º, Lei 

Instrumental, c.c art. 9º, III, do Diploma Civil, inscreva-se o presente 

decisum

 no Registro Civil competente e publique-se na imprensa local e no órgão

 oficial, por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias.15. Expeça-se 

mandado de inscrição. 16. Sem

 condenação em custas e sem condenação em honorários advocatícios, 

vez

 que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça. 17.Decorrido

 o prazo, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo e

 anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 01 de dezembro de 2017. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS - 

Juiz de Direito." Eu, MBV, digitei.

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1008961-28.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

Max Paulo de Sousa e Silva (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Max Paulo de Sousa e Silva OAB - MT0013965A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VILSON FERREIRA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO ACERCA DA CARTA DE ADJUDICAÇÃO 

EXPEDIDA, PARA, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, PROVIDENCIAR A 

IMPRESSÃO DAS PEÇAS RELACIONADAS PARA O SEU DEVIDO 

CUMPRIMENTO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003572-28.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

D. N. D. J. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR OAB - MT12992/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. G. R. G. (RÉU)

D. P. R. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1003572-28.2018.8.11.0003 Vistos etc., Ante a natureza da demanda, 

proceda-se à abertura de vista a requerente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, venha a apresentar cópia de sua certidão de nascimento ou 

casamento (atualizada), bem como do falecido, eis que documento 

indispensável à demanda, sob pena de indeferimento da exordial (art. 321, 

parágrafo único, CPC). Outrossim, faculto à parte autora, no mesmo prazo 

e sob a mesma pena, emendar a inicial para adequá-la aos requisitos do 

art. 319, do CPC, especialmente ao disposto no inciso III do referido 

dispositivo legal, eis que não se dignou a apresentar os fundamentos 

jurídicos que embasam o pedido, somente aqueles concernentes à tutela 

de urgência. Intime-se. Rondonópolis/MT, 15 de maio de 2018. CLÁUDIA 

BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 788580 Nr: 9659-22.2015.811.0003

 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: AMSDA, DMGDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WBDN, CGDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLIVIA OLIVEIRA MUNIZ - 

OAB:14699

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLÍVIA OLIVEIRA MUNIZ - 

OAB:14.699/MT

 Vistos etc.,

Prima facie, verifica-se da certidão do Sr. Oficial de Justiça à fl. 63 o 

desinteresse da requerente em continuar com a demanda.

Outrossim, malgrado a intimação pessoal da r. parte para regularizar o 

andamento processual, a mesma quedou-se inerte (fl. 64).

De outro lado, em atenção ao estudo aportado às fls. 72/73, denota-se 

que a representante legal do autor se reconciliou com o pai registral do 

menor, Sr. Cleusmar, ressaindo pendente a intimação do mesmo para fins 

de regularizar sua representação, conforme determinado à fl. 41, item ‘01’.

Destarte, intime-se o demandado Cleusmar no endereço do autor, indicado 

à fl. 72 (Rua 8, Quadra 23, Lote 15, Serra Dourada), para que regularize, 

no prazo de 10 (dez) dias, sua representação nos autos, sob pena de 

revelia.

No mais, intime-se a parte autora pessoalmente e via causídica habilitada 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar interesse no prosseguimento 

do feito, sob pena de extinção.

 Após, renove-se a conclusão.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt
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 Cod. Proc.: 798195 Nr: 13556-58.2015.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ANTONIO RIBEIRO DA SILVA, 

GILCILENE NUNES DA SILVA, CELIO RIBEIRO DA SILVA, MARIA 

RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO PAIÃO - 

OAB:18145-MT, RAQUEL REGINA CAMARGO GARCIA - OAB:15213/O

 (...)No caso, não se pode olvidar que CELIO RIBEIRO, segundo conta em 

sua certidão de óbito, possui bens a partilhar, situação que impõe o 

processamento de seu inventário em separado, devendo sua sucessão 

receber, tão somente, o quinhão a ele correspondente se vivo fosse.No 

mais, quanto à proclamada ilegalidade da cobrança de IPTU, tenho que 

compete à cônjuge sobrevivente Sra. Maria Rodrigues da Silva promover o 

necessário, via autônoma e adequada, visando fazer valer a norma que 

lhe beneficiaria com a suposta isenção na quitação do referido tributo, não 

cabendo a este Juízo oficiar a Prefeitura de Rondonópolis para tal fim, 

tratando-se de providência a ser desenvolvida pelo interessado.No mais, 

ante ao noticiado abatimento de valores de alugueres com débito de IPTU 

por parte do Município de Rondonópolis, tenho que por ter o inventariante 

assim autorizado, tal revela-se questão já resolvida e sanada nestes 

autos (art. 619, III, CPC). Quanto ao depósito de alugueres efetivado neste 

feito, ante à avançada idade da cônjuge sobrevivente Sra. Maria 

Rodrigues da Silva e as despesas comprovadas (fls. 181 e seguintes) 

AUTORIZO o levantamento de valores em prol da Senhora MARIA 

RODRIGUES DA SILVA, conforme pedido de fls. 179, (...).Ainda, 

certifique-se a secretaria acerca da regularidade dos depósitos 

efetivados pela Prefeitura Municipal de Rondonópolis, conforme decisão 

anteriormente lançada e o atual saldo existente em conta única de 

depósitos judiciais. Por fim, considerando a impugnação objeto do 

incidente sob código n. 874392 à nomeação do credor Geraldo Roberto 

Pesce como inventariante e a ordem de nomeação prevista no art. 617 do 

Código de Processo Civil, defiro a substituição do inventariante e nomeio a 

herdeira Gilcilene Nunes da Silva, sob compromisso. No mais, intime-se a 

inventariante substituta para que, no prazo de 10 (dez) dias, cumpra as 

deliberações lançadas às fls. 42.Intimem-se, todos. Intime-se 

pessoalmente o Procurador do Município de Rondonópolis dando conta do 

teor da presente decisão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 42484 Nr: 982-14.1989.811.0003

 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: ESPOLIO DE JOSE SALMEM HAMZE FILHO, JUPIA 

OLIVEIRA MESTRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSÉ SALMEN HAMZE, SAMIR 

MELHEM HAMZE, LABIB MELHEM HANZE, ANIS MELHEM HAMZE, NAZIH 

MELHEM HAMZE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTRO EDSON DOS SANTOS 

DAMIAN - OAB:3615/B, EUNICE DE SOUZA - OAB:MT/3572-A, FABIANO 

MAGALHAES FERRARI - OAB:MT/ 13.985-B, HEBLAIMA OTÍLIA 

CECILIO DOMBROSKI - OAB:24206/O, LEONARDO RANDAZZO NETO - 

OAB:3.504-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAILTON VILELA DE 

MORAES - OAB:4043-A/MT, JEANCARLO RIBEIRO - OAB:7179/MT, 

LEONARDO RANDAZZO NETO - OAB:3.504-A, RODRIGO KURZ ROGGIA 

- OAB:13301-A/MT, WAGNER TOSHIO SHIMOSAKAI - OAB:10386B/MT

 VISTOS.

01. A teor dos dados constantes do expediente de fl. 2348, intime-sa 

requerente nos moldes do despacho de fls. 2310, in fine.

02. Dou por prejudicado o exame do pedido de fls. 2352-2353 porquanto 

tal já foi objeto de precedente exame por este juízo (fl. 2302).

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 408569 Nr: 4266-63.2008.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGERIO SALES FERNANDES GIONGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE BRANDINO GIONGO, ARI 

GIONGO, VALDICIR GIONGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BATISTA ALVES 

BARBOSA - OAB:4945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO RIBEIRO 

MARTINS - OAB:MT 4.112, ANTONIO MARTELLO JUNIOR - OAB:6370, 

FLAVIO FERNANDES DOMINGOS DE SIQUEIRA - OAB:MT/10.094, 

GABRIEL GAETA ALEIXO - OAB:207681/SP, RENATO SAITO - 

OAB:13.392-O/MT

 VISTOS.

Rogério Sales Fernandes Giongo propôs a presente actio visando 

proceder ao inventário dos supostos bens deixados por Brandino Giongo, 

falecido aos 31/06/2006.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 13/17.

Por força da decisão de fls. 19/20 o feito foi recebido, nomeando-se o 

autor como inventariante, concedendo-se-lhe os benefícios da assistência 

judiciária gratuita.

Às fls. 28/38 foram apresentadas as primeiras declarações. Juntou 

documentos (fls. 39 e seguintes).

 Por força do decisum de fls. 111/113 determinou-se a retificação das 

primeiras declarações ‘adequando-se os bens relacionados, bem como 

comprovando a propriedade dos que não possuem documentação nos 

autos’ (sic – fls. 112).

Às fls. 138/139 aportou aos autos pedido de habilitação do herdeiro 

Valdecir Giongo, tendo o mesmo na sequencia aduzido o desinteresse no 

processo de inventario (fls. 148).

Manifestação do inventariante às fls. 158/175, pugnando pela citação da 

meeira e de todos os herdeiros e interessados, com a subsequente 

avaliação dos bens e expedição de diversos ofícios, bem como 

averbação. Com o r. pedido vieram documentos.

 Adiante, às fls. 950 o Juízo facultou ao inventariante que promovesse o 

INTEGRAL cumprimento da decisão de fls. 111/112, dando por prejudicado 

o exame das questões vertidas na r. petição de fls. 158/175 por entender 

revestir-se o tema como questão de alta indagação (art. 984, CPC-1973), 

indeferindo a requisição das informações sobre o suposto patrimônio do 

espólio, sendo que tal decisão não restou impugnada.

 Às fls. 972/978, Ari Giongo e outros pugnam pelo encerramento do 

inventário ante a inexistência de bens em nome do falecido aptos a serem 

partilhados.

O Ministério Público opinou pela produção de mais provas em ação própria 

a fim de averiguar a veracidade da suposta ocorrência de negocio 

simulado (fls. 981/982).

Às fls. 1011/1014 o autor apresentou aditamento às primeiras 

declarações, pugnando pela suspensão do feito até o julgamento da ‘ação 

anulatória de ato jurídico c/c sonegados com pedido de liminar’, instruindo 

o pedido com cópia da inicial de fls. 1015 e seguintes.

 Em decorrência do decisum de fls. 1074, operou-se a suspensão do 

presente feito até o julgamento definitivo da ação anulatória sob código n. 

738217.

Através da decisão de fls. 1085 foi admitida a habilitação do herdeiro 

Valdicir Giongo, reiterando-se a suspensão processual antes decretada.

 Às fls. 1087 certificou-se o traslado de cópia de sentença proferida na 

referida ação anulatória (ID 738217), encartada às fls. 1088/1091, sendo 

que às fls. 1097 foi mantido o sobrestamento do feito até a preclusão 

recursal da r. sentença.

Às fls. 1100 Ari Giongo e outros pugnaram pela juntada de cópia do 

acórdão que improveu o recurso de apelação hostilizando referida 

sentença, estando o r. aresto encartado às fls. 1101/1111.

Às fls. 1112, determinou-se a retomada da marcha processual, sendo que 

diante da inercia do inventariante, Ari Giongo pugnou pelo reconhecimento 

da inexistência de bens a serem partilhados (fls. 1116/1119).

Acerca de referido pedido, Valdecir Giongo postulou pela suspensão do 

feito até o transito em julgado de referida sentença (fls. 1126), o que foi 

acolhido pelo juízo (fls. 1127).

Diante da ausência de suspensividade recursal, Ari Giongo por mais uma 

vez pugnou pelo prosseguimento do feito (fls. 1129), sendo que instado a 
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manifestar-se a parte interessada quedou-se inerte (fls. 1133).

Relatei o essencial.

 Em exame dos autos tenho que por medida de prudência e invocando o 

principio da segurança jurídica a suspensão processual outrora declarada 

deve ser mantida haja vista o quanto disposto no art. 313, V, 'a' do CPC e 

com vistas a garantir a efetividade da tutela jurisdicional no presente feito, 

evitando-se o esvaziamento da pretensão inicial.

Posto isso, mantenho a decisão de fls. 1127 que suspendeu o presente 

processo de inventário até a preclusão recursal da sentença proferida na 

ação anulatória registrada sob código nº 738217 que objetiva a anulação 

da alienação de todo o patrimônio do autor da herança, porquanto o 

resultado de julgamento exarado na referida demanda anulatória ostenta 

repercussão no presente processo de inventário, pois seu deslinde 

influenciará na partilha de bens, o que justifica a suspensão do processo, 

conforme já determinado.

 Ilustro:

INVENTÁRIO - AÇÃO ANULATÓRIA- ÚNICO BEM - SUSPENSÃO DO FEITO.

- Nos termos do art. 265 do Código de Processo Civil suspende-se o 

processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra 

causa ou da declaração da existência ou inexistência da relação jurídica, 

que constitua o objeto principal de outro processo pendente - (IV, 'a').

- Se o inventário é de um único bem, a discussão sobre a sua propriedade 

deve anteceder à partilha. (TJMG - Agravo de Instrumento 

1.0145.05.273281-8/001, Relator(a): Des.(a) Wander Marotta , 7ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/11/2006, publicação da súmula em 

12/01/2007).

 ‘ AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PARTILHA 

EFETIVADA POR ACORDO HOMOLOGADO POR SENTENÇA. DECISÃO 

RECORRIDA QUE DETERMINOU O SOBRESTAMENTO DO FEITO, PENDENTE 

DE EXPEDIÇÃO DE FORMAL DE PARTILHA E ALVARÁS, COM BASE EM 

AÇÃO ANULATÓRIA PROMOVIDA POR HERDEIRA MENOR. SUSPENSÃO 

COM BASE NO ARTIGO 265, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 

PROCEDIMENTO CORRETO. FATO ALEGADO NO FEITO ANULATÓRIO 

QUE, EM CASO DE PROCEDÊNCIA, IMPLICARÁ NA FRUSTRAÇÃO DA 

EXPECTATIVA DE DIREITO SUCESSÓRIO DA RECORRENTE. 

PREJUDICIALIDADE INCONTESTE. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA 

HOMOLOGATÓRIA QUE SE TORNA IRRELEVANTE EM RAZÃO DO PLEITO 

DE ANULAÇÃO DA PARTILHA FORMULADO CONTRA A REFERIDA 

SENTENÇA. SOBRESTAMENTO QUE VISA A SEGURANÇA E EFETIVIDADE 

DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL PERQUIRIDA. DECISÃO MANTIDA. 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A existência de ação que 

pretende a anulação da partilha impõe o sobrestamento do feito de 

inventário, pois do contrário seria permitir, em tese, a entrega de bens e 

direitos a quem pode não ser o seu titular, o que, por certo, não se 

coaduna com a efetividade e segurança jurídica pretendida com a redação 

prevista no artigo 265, do Código de Processo Civil’. (TJSC, Agravo de 

Instrumento n. 2013.014012-2, de Lages, rel. Des. Saul Steil, Terceira 

Câmara de Direito Civil, j. 16-07-2013).

Intimem-se.

Em não havendo qualquer requerimento, aguarde-se em arquivo 

provisório.

 Rondonópolis, 30 de Julho de 2018.

 Cláudia Beatriz Schmidt

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 710611 Nr: 5587-94.2012.811.0003

 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: ATSF, SDSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚNIOR SÉRGIO MARIM - 

OAB:MT/6.295, LAURA ARAÚJO DA SILVA - OAB:15566-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

01. Intime-se a parte exequente para que venha a apresentar no prazo de 

cinco dias calculo atualizado do debito alimentar.

02. Após, ante ao aparente extravio da missiva antes expedida, renove-se 

a expedição de carta precatória, assinalando-se o prazo de cumprimento 

de 60 dias.

 Às providências.

Rondonópolis, 30 de Julho de 2018.

 Cláudia Beatriz Schmidt

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 737106 Nr: 16342-46.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MNM, MISN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GGM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KADMO MARTINS FERREIRA 

LIMA - OAB:MT/7039-B, PATRICIA MEIRELLES WIECZOREK - 

OAB:OAB/MT12496

 Vistos etc.,

Trata-se de “Cumprimento de Sentença” movido por M. N. M., representado 

por sua genitora, Sra. M. I. S. N., em desfavor de G. G. M., todos bem 

qualificados nos autos.

 O feito tramitou regularmente, tendo culminado na decretação da prisão 

civil do executado, consoante decisão de fl. 100, restando efetivamente 

cumprida na data de hoje (fl. 132).

Doravante, aportou aos autos pedido de extinção da demanda em razão 

do adimplemento das parcelas atinentes ao débito executado (fls. 

134/137).

Na sequência, determinou-se a intimação do exequente para 

manifestar-se acerca do r. pagamento (fl. 138), sobrevindo novamente ao 

feito a notícia de quitação das prestações posteriores, vencidas após a 

apresentação do cálculo (fls. 139/141).

Os autos vieram conclusos.

Relatei. Decido.

Com efeito, revendo anterior posicionamento, hei por bem acolher a 

documentação derradeiramente apresentada pelo executado, eis que 

demonstra a quitação integral dos débitos existentes até a atualidade, 

sobretudo diante da colaboração do clausulado em cessar os motivos 

determinantes de sua segregação.

Destarte, o processo deve ser extinto em virtude da satisfação do crédito, 

uma vez que o executado noticiou o adimplemento integral do débito até o 

corrente mês, dando plena e total quitação do valor devido, conforme 

comprovantes de transferência apresentados às fls. 136/137 e 140.

Assim, 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 CPC.

Sem custas e honorários, ante a gratuidade da Justiça, restando 

concedido ao executado a r. benesse, em atenção ao pedido formulado à 

fl. 60.

 Expeça-se alvará de soltura, a ser cumprido por Oficial de Justiça 

Plantonista.

Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos com as baixas estilares.

Dê-se ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 779857 Nr: 6141-24.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GCR, SCR, PCV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UNIJURIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data de 31/07/2018 foi intimado nesta secretaria o 

senhor Reginaldo ferreira Rodrigues.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 407675 Nr: 3434-30.2008.811.0003

 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
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 PARTE AUTORA: GKOP, MDLP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚNIOR SÉRGIO MARIM - 

OAB:MT/6.295, NEUZIMAR DA CRUZ M,AGALHÃES - OAB:MT/11.689, 

NUPRAJU - NUCLEO DE PRATICA JURIDICA FACULDADE 

ANHANGUERA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Cuida-se de liquidação de sentença proposta por Giula Ketlin Oliveira 

Paiva, representado por sua genitora, em face de Luciano de Oliveira 

Souza, ambos bem qualificados nos autos.

 A parte interessada deixou de dar andamento ao feito e malgrado 

pessoalmente intimada deixou de apresentar qualquer requerimento apto 

ao prosseguimento do feito (fls. 136 e seguintes).

 A inércia e desídia da interessada, culminaram na integral frustração do 

procedimento, caracterizando o abandono da causa e impedindo que o 

processo atingisse satisfatoriamente o seu objetivo.

Diante do exposto, essencialmente em face do desinteresse da parte 

credora, JULGO EXTINTA a presente execução, com fulcro no art. 485, III 

do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários ante a gratuidade da Justiça.

 Transitada em julgado, após as formalidades legais e baixas necessárias, 

arquivem-se os autos independentemente de nova determinação.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Efetivem-se as baixas necessárias.

P. I.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 748251 Nr: 6816-21.2014.811.0003

 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: MARIA MARGARIDA DA SILVA, MARIA DE LOURDES 

PEREIRA DA SILVA, ANTONIO PEREIRA DA SILVA, SEVERINO PEREIRA 

DA SILVA, CICERO PEREIRA DA SILVA, ARMANDO PEREIRA DA SILVA, 

AURENY MATOS DE SOUZA, ACMDS, JOSE PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Trata-se de INVENTÁRIO dos bens do ESPÓLIO de SEBASTIAO PEREIRA 

DA SILVA, sendo requerente e inventariante MARIA MARGARIDA DA 

SILVA, ambos devidamente qualificados nos autos.

Em análise dos autos extrai-se que o mesmo se encontra apto para 

julgamento.

Verifica-se que há no feito as certidões negativas de débito federal (fl. 

71), estadual (expedida pela PGE – fl. 53) e municipal (fl. 54), Guia de 

Informação e Apuração de ITCD acompanhada do comprovante de 

isenção do tributo (fls. 60/61, 76/78 e 125/129).

A Fazenda Pública manifestou anuência quanto ao apurado no feito (fl. 

107).

Constam dos autos as primeiras declarações (fls. 90/93) e plano final de 

partilha nos moldes legais (fl. 136).

Em face ao exposto, HOMOLOGO a partilha relativa aos bens deixados 

pelo falecido SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA, atribuindo aos nela 

contemplados os respectivos quinhões, salvo erro ou omissão e 

ressalvados direitos de terceiros.

Via de consequência, cumprindo as exigências dos artigos 200, caput e 

487, I, do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO.

Sem custas e honorários, eis que as partes militam sob o pálio da 

assistência judiciária gratuita.

Após o trânsito em julgado, se nada requerido, expeça-se formal de 

partilha na forma vindicada (fl. 136).

Cumpridas as diligências e procedendo-se às anotações necessárias e 

registro, arquive-se com as cautelas de estilo.

Publique-se. Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 728223 Nr: 9036-26.2013.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANICE BATISTA DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOACY SALUSTRIANO DE 

ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS - 

OAB:15310

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, na confluência desses argumentos, considerando a ausência 

de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, JULGO 

EXTINTO o feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso 

IV, do Código de Processo Civil.Sem custas, eis que defiro à autora os 

benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.Preclusa a via recursal, 

arquivem-se os autos com as baixas estilares.Publique-se, intimem-se e 

cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 714396 Nr: 9598-69.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLB, ICBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LPDSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DINAIR CRISTINA DE PAULA - 

OAB:18040/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 485, III, do CPC, JULGO EXTINTO 

o presente feito, sem resolução do mérito. Sem custas e honorários eis 

que a parte autora milita sob o pálio da assistência judiciária 

gratuita.Preclusa a via recursal, expeça-se o competente alvará de 

levantamento em favor do executado dos valores contristados 

eletronicamente (fls. 29 e 56) e arquivem-se os autos com as baixas 

estilares.Notifique-se o Ministério Público.Publique-se e intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 714394 Nr: 9596-02.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLB, ICBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LPDSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA NEVES - OAB:OAB/MT 

21.607-O, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:, DINAIR CRISTINA DE PAULA - OAB:18040/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 485, III, do CPC, JULGO EXTINTO 

o presente feito, sem resolução do mérito. Sem custas e honorários eis 

que a parte autora milita sob o pálio da assistência judiciária 

gratuita.Notifique-se o Ministério Público.Preclusa a via recursal, 

arquivem-se os autos com as baixas estilares.Publique-se e intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 715454 Nr: 10733-19.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LGDCG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO AMARAL DE FREITAS - 

OAB:15476/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso e, considerando a irregularidade na representatividade 

processual do exequente, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 485, IV c/c art. 76, §1º, I, ambos do 

Código de Processo Civil.Sem custas e honorários face à gratuidade da 

Justiça precedentemente deferida.Após as baixas necessárias, 

arquive-se.P. I. Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO
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Processo Número: 1000162-59.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESMEIA LUCIA PERIN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VINICIOS PERIN DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1000162-59.2018.8.11.0003 Vistos etc., Cuida-se de ‘Ação de 

Interdição com Pedido de Tutela Antecipada’ ajuizada por E. L. P., em 

desfavor de V. P. de O., ambos devidamente qualificados nos autos. 

Relata a autora que o interditando é seu filho, sendo que o mesmo 

encontra-se impossibilitado para o exercício de atividades de seu 

cotidiano, em razão de ser portador de autismo, mostrando-se incapaz de 

praticar atos da vida civil, razão pela qual necessita ter regularizada sua 

representação legal com a nomeação de curador. Com a inicial vieram os 

documentos pertinentes. Pela decisão registrada no ID nº. 11345334, foi 

deferida a curatela provisória, nomeando Curadora ao interditando, a 

Senhora E. L. P. Em sede de audiência de entrevista designada por este 

juízo, procedeu-se à oitiva do interditando, nomeou-se curador especial ao 

mesmo, caso não fosse ofertada defesa, bem como deferiu-se a 

produção de prova pericial (ID nº. 12537211). Manifestação do curador 

especial nomeado no ID nº 12826904 e da autora no ID nº. 13121275. O 

laudo pericial aportou aos autos no ID nº. 14066531. Estudos social e 

psicológico acostados nos IDs nº 12567983 e 12736660. Instado a 

manifestar-se, o douto representante do Ministério Público opinou pelo 

acolhimento do pedido inicial, nomeando-se curadora ao requerido (ID nº. 

14447077). Feito concluso. É a síntese. Decido. O procedimento de 

interdição sofreu intensas transformações com a entrada em vigor da Lei 

Federal nº 13.146/2015. Tal lei, com raízes profundas no princípio da 

dignidade da pessoa humana, pretendeu, como anota Pablo Stolze 

Gagliano, “fazer com que a pessoa com deficiência deixasse de ser 

‘rotulada’ como incapaz, para ser considerada - em uma perspectiva 

constitucional isonômica - dotada de plena capacidade legal, ainda que 

haja a necessidade de adoção de institutos assistenciais específicos, 

como a tomada de decisão apoiada e, extraordinariamente, a curatela, 

para a prática de atos na vida civil”. Bem por isso que aquela Lei, em seus 

art. 6º e 84, aponta que a deficiência não afeta a plena capacidade civil da 

pessoa, com o que foi extirpado do ordenamento jurídico a previsão de 

incapacidade civil absoluta decorrente de deficiência mental ou física. A 

partir disso, estabelecido está que a curatela afetará tão somente os atos 

relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial, constituindo 

medida extraordinária, devendo constar da sentença as razões e 

motivações de sua definição, preservados os interesses do curatelado 

(art. 85, §2º). MAURÍCIO REQUIÃO, a seu turno, destaca que a nova lei 

apaga do mundo jurídico a previsão de incapacidade decorrente de 

deficiência, mas destaca que isso, contudo, não conduz necessariamente 

ao descabimento de curatela, embora agora prevista como medida 

extraordinária: “Assim, o fato de um sujeito possuir transtorno mental de 

qualquer natureza, não faz com que ele, automaticamente, se insira no rol 

dos incapazes. (...) A mudança apontada não implica, entretanto, que o 

portador de transtorno mental não possa vir a ter a sua capacidade 

limitada para a prática de certos atos. Mantém-se a possibilidade de que 

venha ele a ser submetido ao regime de curatela. O que se afasta, 

repise-se, é a sua condição de incapaz”. Prossegue aquele autor 

afirmando que, a partir da sensível mudança de paradigmas no trato da 

pessoa portadora de deficiência, a Lei Federal n. 13.146/2015 gerou 

reflexos no sistema das incapacidades no Código Civil. “Isto porque a 

regra passa a ser a garantia do exercício da capacidade legal por parte do 

portador de transtorno mental, em igualdade de condições com os demais 

sujeitos (artigo 84, Estatuto da Pessoa com Deficiência). A curatela passa 

a ter o caráter de medida excepcional, extraordinária, a ser adotada 

somente quando e na medida em que for necessária”. Claro ficou, também, 

que a curatela afeta apenas aspectos patrimoniais, mantendo o portador 

de transtorno mental o controle sobre os aspectos existenciais da sua 

vida, a exemplo do “direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, 

à privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho e ao voto” (art. 85). 

Nesse norte, afastou-se a exigência de termo de curatela em diversas 

situações, como na emissão de documentos oficiais (art. 86) e para o 

requerimento e recebimento de benefícios previdenciários, a partir da 

inclusão, pelo art. 101 do Estatuto, do art. 110-A à Lei nº 8.213/1991. Vai 

daí, portanto, que, sendo a pessoa deficiente detentora de capacidade 

civil plena, somente se admite o processamento da interdição (entendida 

como ação de imposição de curatela e não mais voltada à declaração da 

incapacidade civil) quando demonstrada a imperiosa necessidade de 

prática de atos de gestão patrimonial pelo curador em razão da 

impossibilidade do exercício de seus direitos pelo interditando, e quando 

for impossível recorrer-se ao mecanismo da tomada de decisão apoiada. 

Pois bem, a teor do caso vertente, entendo que a prova pericial carreada 

aos autos revela que o interditando não tem condições de gerir seus 

próprios atos, o que justifica, portanto, sua submissão aos termos da 

curatela, nos termos do art. 85 da Lei nº 13.146/2015, limitada aos 

aspectos de natureza patrimonial e negocial. Com efeito, o laudo pericial 

constante do ID nº. 14066531 evidencia que o interditando possui 

restrições para atividades da vida diária e está inapto para decidir sobre 

atos da vida civil. A situação de seu quadro de saúde também foi 

constatada por ocasião da audiência de entrevista, bem como dos 

estudos social e psicológico inclusos nos IDs nº 12567983 e 12736660. 

Isso não implicará, por outro lado, declaração de incapacidade civil, não só 

porque não mais remanescem tais figuras no art. 3º do Código Civil, mas 

porque, quanto à incapacidade relativa por impossibilidade de expressão 

da vontade (art. 4º, III), não há nos autos elemento que demonstre tal 

situação. Postos isso, com fundamento no art. 487, I, e art. 754 do Código 

de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de 

submeter V. P. de O. à curatela restrita a aspectos patrimoniais, negociais 

e previdenciários, a ser exercida por E. L. P., a quem competirá prestar 

contas anualmente dos atos de sua gestão, ficando advertido de que 

necessitará de prévia autorização judicial para que contraia obrigações 

em nome do interditando. A interdição abrange a prática de atos de 

disposição patrimonial, demandar ou ser demandado em juízo, emprestar, 

transigir, dar quitação, alienar, hipotecar e praticar atos de administração 

de seu patrimônio. Em obediência ao disposto no artigo 755, §3º do Código 

de Processo Civil e no artigo 9º, III, do Código Civil, inscreva-se a presente 

no Registro Civil e publique-se na imprensa local e no órgão Oficial, 3 

vezes, com intervalo de 10 dias. Independente do trânsito em julgado, 

expeça-se o competente mandado de registro da sentença de interdição 

para Cartório de Registro Civil competente, para ser registrado e averbada 

a sentença junto à certidão de nascimento do requerido. Sem custas e 

honorários ante à gratuidade da justiça precedentemente deferida. Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se com as devidas baixas. Publique-se. 

Intimem-se. Notifique-se. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 31 de julho de 

2018. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1007837-10.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CHAVES DE BRITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1007837-10.2017.8.11.0003 Vistos etc., Cuida-se de “Ação de 

Substituição de Curatela c/c Pedido de Tutela Antecipada Provisória de 

Urgência” ajuizada por M. A. F. da S., em desfavor de M. C. de B. Aduz a 

autora que a atual curadora não possui condições de permanecer no 

encargo anteriormente assumido, em razão de possuir idade avançada 

(89 anos de idade), sendo a requerente pessoa apta a exercer os 

cuidados necessários ao interditado, na condição de irmão afetivo. Com a 

inicial vieram os documentos pertinentes. Recebida a inicial, nomeou-se a 

Sra. M. A. F. da S. curadora provisória do interditado M. F. de B., bem 

como se determinou a realização de estudo social e a citação da requerida 

(ID 10600271). Estudo social encartado aos autos (ID nº 11283859). Na 

sequência, a autora informou o óbito da requerida, postulando pela 

modificação do pedido exordial para fins de conferir-lhe a curatela 

definitiva do interditado (ID 11294642), conforme certidão de óbito 

acostada no ID 13650518. Em manifestação, a representante do Ministério 

Público opinou pelo acolhimento integral do pleito exordial (ID nº 

14447217). Relatei o essencial. Decido. O processo encontra-se maduro 
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para julgamento, incidindo na hipótese prevista no art. 355, inciso I, do 

CPC, sendo desnecessária dilação probatória, porquanto nos autos 

encontram-se os subsídios necessários ao deslinde da demanda, assim, 

passo ao julgamento antecipado do mérito. Com efeito, é cediço que a 

ação de interdição e ação de substituição de curador do interditado tem 

por finalidade a proteção da pessoa e dos bens do curatelado que, em 

razão da incapacidade, inviável o exercício por si dos atos da vida civil, 

além do mais, o interdito não pode permanecer sem representação ou 

representada por pessoa desprovida dos atributos necessários para o 

exercício do encargo, o que lhe impede/dificulta, inclusive, de auferir seu 

benefício previdenciário, assim, impõe-se a designação judicial de pessoa 

idônea para exercer o encargo de curadora, sob compromisso, 

garantindo-lhe representação nos atos da vida civil quando necessário. 

No caso vertente, o pedido de substituição de curadora se fundou 

inicialmente no fato de que atualmente a requerente, Sra. Maria 

Auxiliadora, é quem presta os cuidados necessários ao interditado, 

sobretudo diante da idade avançada da requerida, todavia, a mesma veio 

a óbito no decorrer do feito, remanescendo à autora a assunção do 

referido encargo. A assertiva trazida pela autora na exordial restou 

devidamente confirmada pela certidão de óbito encartada no ID 13650518, 

bem como pelo estudo social de ID 11283859, ao passo que, o referido 

laudo foi conclusivo ao indicar os benefícios ao interditado com a 

nomeação da Sra. M. A. F. da S. como representante legal do interditado, 

na qualidade de curadora compromissada. De mais a mais, imperiosa a 

necessidade de regularização da situação fática que ora paira sobre a 

vida do interditado, notadamente diante de seu patente estado de 

incapacidade relativa, necessitando de amparo para realizar suas 

atividades cotidianas, bem como da devida representação para prática de 

determinados atos inerentes à vida civil. A propósito: “SUBSTITUIÇÃO DE 

CURADOR A INCAPAZ - POSSIBILIDADE - MELHOR INTERESSE DO 

CURATELADO. - O pedido de substituição de curador, tem por escopo a 

proteção da pessoa e dos bens do próprio que, em razão de provisória ou 

plena incapacidade, se torna incapacitado para os atos da vida civil. - 

Considerando que o interesse do interditado deve prevalecer, e havendo 

recomendação, pelos estudos sociais, no sentido de mudança da curatela 

para o bem estar do curatelado, impõe-se a confirmação da sentença. - 

Recurso não provido.” (TJ-MG, Relator: Ana Paula Caixeta, Data de 

Julgamento: 27/06/2013, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL). Diante 

disso, deve o Juízo adotar todas as cautelas para assegurar a devida 

proteção à pessoa incapaz, sendo certo que a nomeação de curadora ao 

mesmo em substituição à curadora falecida irá garantir-lhe a existência de 

pessoa apta de fato e legalmente para representá-la nos atos da vida civil 

sempre que necessário. Outrossim, levando em conta a sistemática 

introduzida ao ordenamento jurídico brasileiro pelo Estatuto da Pessoa com 

Deficiência, onde restou expressamente consignado a impossibilidade de 

interferência da curadora em questões relacionadas ao direito da 

personalidade do relativamente incapaz, sendo que em nenhum caso a 

deficiência afetará a plena capacidade da pessoa, conforme inteligência 

do art. 6º da Lei 13.146/2015, há de se impor limites à curatela exercida 

em relação à Manoel. Doravante, no caso vertente as condições 

apresentadas pela parte autora, bem como o teor do estudo realizado pela 

equipe multidisciplinar do Juízo revelam que de fato o curatelado está sob 

os cuidados da autora, ante seu estado saúde, necessitando do auxílio 

desta para a prática de alguns atos no seu cotidiano. Nesta senda, o 

relativamente incapaz, já interditado em procedimento judicial anterior, se 

enquadra no quanto disposto no art. 84, §1º do citado Estatuto, ‘litteris’: 

“Art. 84. A pessoa com deficiência tem assegurado o direito ao exercício 

de sua capacidade legal em igualdade de condições com as demais 

pessoas. § 1º Quando necessário, a pessoa com deficiência será 

submetida à curatela, conforme a lei.” A título de argumentação o art. 

1.775 do Código Civil traz rol de preferência legal para a nomeação de 

curador ao interditado, sendo certo que a requerente se enquadra no 

quanto recomendado pela legislação civil em vigor, conforme inteligência 

do art. 1.775, §3º, do CC. Doravante, considerando as atuais alterações 

efetivadas no Código Civil Brasileiro modificando conceitos e normas 

concernentes ao estado de capacidade da pessoa, bem como os limites 

da curatela, necessário se faz a delimitação expressa sobre quais 

aspectos devem recair o respectivo encargo. Diante disso, a teor do 

quanto disposto no art. 755 do CPC ao nomear curador ao interdito deverá 

o julgador considerar o desenvolvimento mental do mesmo, bem como 

suas características pessoais, com fins a limitar a atuação do 

representante legal do relativamente incapaz. Dos documentos constantes 

dos autos depreende-se que o desenvolvimento mental do interditado é 

comprometido desde longa data, tendo motivado a sua interdição aos 

10/04/1997 consoante cópia do registro civil do mandado de interdição 

encartado no ID 10199535, somado a isso, tal condição persiste, haja vista 

o teor do estudo realizado pela equipe do Juízo (ID 11283859). Por 

conseguinte, a fim de delimitar a curatela, necessário se faz sopesar as 

potencialidades e habilidades do curatelado e ao que consta do referido 

estudo psicossocial, o incapaz possui baixa compreensão acerca das 

atividades desenvolvidas na sua rotina diária, devendo estar sempre 

acompanhada para o exercício de qualquer atividade fora de sua 

residência. De mais a mais, a modificação da curatela destinada ao Sr. M. 

F. de B. apresenta-se como meio de garantir-lhe proteção, nos moldes 

estabelecidos pelo art. 84, §3º da Lei 13.146/2015. De toda sorte, há de se 

considerar o quanto estipulado pelo art. 85 do citado diploma legal, litteris: 

“Art. 85. A curatela afetará tão somente os atos relacionados aos direitos 

de natureza patrimonial e negocial. § 1º A definição da curatela não 

alcança o direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à 

privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho e ao voto. § 2º A curatela 

constitui medida extraordinária, devendo constar da sentença as razões e 

motivações de sua definição, preservados os interesses do curatelado.” 

Posto isso, em consonância ao parecer ministerial, considerando-se os 

fatos alegados, e a necessidade de amparar o interditado M. F. de B. 

material e socialmente, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para nomear 

curadora ao aludido incapaz M. A. F. da S. em substituição à antiga 

curadora M. C. de B., já falecida, observando-se os limites da curatela 

adiante estabelecidos, ficando a referida curadora nomeada depositária 

fiel dos valores recebidos da Previdência, e também obrigada à prestação 

de contas quando instada para tanto, observando-se, inclusive, o disposto 

no art. 553 do CPC, e as respectivas sanções. Via de consequência, 

JULGO EXTINTO o presente feito, com fulcro no art. 487, I do CPC, 

devendo a presente sentença ser registrada em livro próprio, conforme 

determina o artigo 93 da Lei n.º 6.015/1973. O termo de curatela deverá 

constar expressamente os limites no que pertine à representatividade 

atribuída à curadora relativamente aos atos da vida civil do curatelado, 

limitando-se aos atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e 

negocial (art. 85 da Lei 13.146/2015), podendo a curadora representar o 

interditado somente perante órgãos da administração pública direta e 

indireta, especialmente para fins previdenciários, instituições financeiras, 

procedimentos judiciais e para fins médicos e hospitalares. Intime-se a 

curadora ora nomeada para fins e prazo do art. 759 do CPC. Ciência ao 

Ministério Público. Sem custas ante à gratuidade da Justiça 

precedentemente deferida. Sem honorários. Publique-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Rondonópolis-MT, 31 de julho de 2018. CLÁUDIA 

BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1006764-03.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA FATIMA CAYRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KENI MARLOVA FORGIARINI OAB - MT16610 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGUNDO SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL DE BARRA DO BUGRES 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1006764-03.2017.8.11.0003 Vistos etc., Trata-se de ‘Ação de 

Retificação de Registro Civil’, formulado por ADRIANA FATIMA CAYRES, 

bem qualificada nos autos. Aduz, em síntese, ser filha de Edelson Leão 

Cayres e Gizelle Alves de Oliveira, todavia, ao solicitar a segunda via de 

seu assento civil, restou assinalado no r. documento o nome de sua 

genitora como Josefa Alves de Oliveira, razão pela qual postula pela 

retificação do registro civil. Com a inicial vieram documentos. O despacho 

inaugural determinou a citação de eventuais interessados no presente 

pedido de retificação, via edital, bem como a remessa dos autos ao 

Ministério Público (ID 9953207). A representante do Ministério Público 

lançou parecer inicial opinando pela apresentação de certidões negativas 

(ID 12161511). A autora apresentou os documentos indicados pelo 

Parquet no ID 13380000. Por fim, o Ministério Público manifestou-se pelo 
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acolhimento do pedido (ID 14035967). É a síntese. Decido. Trata-se de 

Ação de Retificação de Registro Civil, formulado por ADRIANA FATIMA 

CAYRES, objetivando que dele conste a grafia correta do nome de sua 

genitora, qual seja: Gizelle Alves de Oliveira. De plano, passo ao 

julgamento antecipado da lide, com fundamento no artigo 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, posto que a matéria debatida reveste-se 

unicamente de direito, sendo desnecessária qualquer dilação probatória. 

Registro que o julgamento antecipado, in casu, não representa 

cerceamento de defesa ou violação ao princípio do contraditório, pois há 

nos autos elementos suficientes para que a decisão seja proferida, 

evitando-se que a causa tenha seu desfecho protraído. A respeito do 

tema, o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, nos ensina: “Inexiste 

cerceamento de defesa se os fatos alegados haveriam de ser provados 

por documentos, não se justificando a designação de audiência”(STJ-3ª 

Turma, REsp 1.344-RJ, rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJU 4.12.89). “Em matéria 

de julgamento antecipado da lide, predomina a prudente discrição do 

magistrado, no exame da necessidade ou não da realização de prova em 

audiência, ante as circunstâncias de cada caso concreto e a necessidade 

de não ofender o princípio basilar do pelo contraditório” (STRJ-4ª Turma, 

REsp 3.047-ES, rel. Min. Athos Carneiro, j. 21.8.90, não conheceram, v.u., 

DJU 17.9.90, p. 9.514). (in CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E LEGISLAÇÃO 

PROCESSUAL EM VIGOR – Theotonio Negrão – Editora Saraiva – 35.ª 

edição – 2003 – p. 410 e 411). Ratificando tal tese, posiciona-se o 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: “O julgamento antecipado da lide, quando 

a questão posta é exclusivamente de direito, não viola o princípio 

constitucional da ampla defesa e do contraditório” (STF – 2ª Turma, AI 

203.793-5-AgRg, rel. Min. Maurício Corrêa, j. 3.11.97, negaram provimento, 

v.u., DJU 19.12.97, p. 53). (in CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E 

LEGISLAÇÃO PROCESSUAL EM VIGOR – Theotonio Negrão – Editora 

Saraiva – 35.ª edição – 2003 – p. 410). No mais, é cediço que a Lei dos 

Registros Públicos (Lei nº 6.015/73) autoriza a retificação pretendida, ao 

dispor, em seu artigo 109 que, quem pretender que se restaure, supre ou 

retifique assentamento no Registro Civil, requererá em petição 

fundamentada e instruída com documentos ou com indicação de 

testemunhas, que o juiz o ordene, ouvido o órgão do Ministério Público e 

os interessados. É inconteste, pois, o direito da pessoa de retificar 

eventuais incorreções junto ao Registro Civil, pois este deve 

necessariamente retratar a realidade dos fatos. No caso dos autos, restou 

comprovado por meio dos documentos colacionados à exordial, que a 

grafia do nome da genitora da Requerente é Gizelle Alves de Oliveira, 

contudo, quando da emissão da segunda via de seu assento de 

nascimento constou equivocadamente o nome materno como sendo 

Josefa Alves de Oliveira, o que configura erro possível de correção. 

Ademais, pretendida retificação não causará qualquer prejuízo a terceiros 

ou mesmo à segurança pública, razão pela qual, deve ser deferida, já que 

o registro público deve ser fiel à realidade dos fatos. Posto isso, com 

suporte no artigo 109 da Lei Federal nº 6.015, de 31/12/73 e em 

consonância com o parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado na exordial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, determinando a retificação no 

assento de nascimento da Requerente, a fim de que conste a grafia do 

nome de sua genitora como sendo Gizelle Alves de Oliveira. Expeça-se 

ofício para o Cartório de Registro Civil competente, a fim de que seja 

procedida a respectiva retificação, nos termos do § 4º do artigo 109 da Lei 

de Registros Públicos, constando expressamente tratar-se de feito que 

tramita sob o manto da Justiça gratuita. Sem custas e honorários ante a 

gratuidade da Justiça. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos com 

as devidas anotações e baixas no relatório. Notifique-se o Ministério 

Público. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 31 de julho 

de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005123-43.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WASHINGTON GUSTAVO BEZERRA NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1005123-43.2018.8.11.0003. REQUERENTE: WASHINGTON GUSTAVO 

BEZERRA NEVES REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO VISTO A 

exceção de pré-executividade não é uma ação autônoma. Esse espécie 

de incidente ser juntado na própria ação de execução a que se refere. 

Assim, determino o cancelamento da distribuição desta ação, devendo o 

interessado providenciar a juntada da exceção na execução fiscal nº 

1002371-35.2017.8.11.0003. Cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 31 de julho de 

2018. Juiz(a) de Direito

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 799475 Nr: 14136-88.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P. C. RODRIGUES DE SOUZA - BEBIDAS - ME, 

PAULO CESAR RODRIGUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): P. C. RODRIGUES DE SOUZA - BEBIDAS - 

ME, CNPJ: 07973379000165 e atualmente em local incerto e não sabido 

PAULO CESAR RODRIGUES DE SOUZA, Cpf: 90431170134, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 23/09/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de P. C. 

RODRIGUES DE SOUZA - BEBIDAS - ME e PAULO CESAR RODRIGUES DE 

SOUZA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de FALTA DE 

RECLHIMENTO DE ICMS, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 6367/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 07/05/2014

 - Valor Total: R$ 57.117,74 - Valor Atualizado: R$ 57.117,74 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTO.I. Cite-se a parte executada, expedindo-se 

carta de citação, no endereço indicado no feito, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais 

encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. 

No caso de pronto pagamento, sem a oposição de embargos, fixo os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido 

do débito.III. Não ocorrendo à quitação do débito ou a garantia da 

execução, proceda-se a penhora ou arresto e avaliação de tantos 

quantos bens bastem para a satisfação da obrigação, depositando-os na 

forma da Lei.IV. Intime-se a parte devedora para oferecer embargos, no 

prazo de 30 dias, contados da intimação da penhora ou arresto (Art. 16, III, 

da LEF), advertindo, ainda, o devedor, de que não sendo apresentados 

Embargos, presumir-se-ão verdadeiros os fatos articulados pelo 

Exequente.V. Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lidiane da Cruz Garcia, 
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digitei.

Rondonópolis, 30 de julho de 2018

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 419429 Nr: 1743-44.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L M EMPACOTADORA DE ALIMENTOS LTDA, 

ALBERTO GONÇALVES SOBRAL, LUZINET SOBRAL DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): L M EMPACOTADORA DE ALIMENTOS 

LTDA, CNPJ: 02561501000172, Inscrição Estadual: 131834398. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 09/03/2009.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de L M 

EMPACOTADORA DE ALIMENTOS LTDA, ALBERTO GONÇALVES 

SOBRALE OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito 

de FALTA DE EXIBIÇÃO DE LIVROS FISCAIS, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 226/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 26/01/2009

 - Valor Total: R$ 3.846,79 - Valor Atualizado: R$ 3.846,79 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: 1 - R. e A.2 - Citem-se.3 - Arbitro os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado do débito em 

execução, se não houverem embargos.4 - Às providências.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lidiane da Cruz Garcia, 

digitei.

Rondonópolis, 30 de julho de 2018

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 787238 Nr: 9107-57.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALBERTO SANCHES, ADALBERTO 

SANCHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ADALBERTO SANCHES, Cpf: 

31804918172, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido 

ADALBERTO SANCHES, CNPJ: 07770784000186. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 30/06/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

ADALBERTO SANCHES e ADALBERTO SANCHES, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de FALTA DE RECOLHIMENTO DE ICMS, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 1079/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 10/02/2015

 - Valor Total: R$ 34.100,69 - Valor Atualizado: R$ 34.100,69 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Visto em correição.Cite-se o(a) executado(a) por 

carta, conforme requerido pelo exequente.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lidiane da Cruz Garcia, 

digitei.

Rondonópolis, 30 de julho de 2018

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 702530 Nr: 10508-33.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G2 PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME, 

EMERSON LEANDRO GREGORIO, ERIKA LUIZA GREGORIO AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): G2 PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME, 

CNPJ: 06279869000101, atualmente em local incerto e não sabido 

EMERSON LEANDRO GREGORIO, Cpf: 78538289187, Rg: 08748624, 

Filiação: Maria Jose Gregorio e Luiz Gregorio, data de nascimento: 

24/08/1976, brasileiro(a), natural de São Jose do Rio Preto-SP, casado(a), 

analista de sistema, Telefone 66 9233-8520 e atualmente em local incerto e 

não sabido ERIKA LUIZA GREGORIO AZEVEDO, Cpf: 70661944115, Rg: 

1182648-7, Filiação: Luiz Gregorio e Maria Jose Gregorio, data de 

nascimento: 27/07/1978, natural de São Jose do Rio Preto-SP, casado(a), 

empresario. 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: 26/10/2011.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

ESTADO DE MATO GROSSO em face de G2 PROVEDOR DE INTERNET 

LTDA - ME, EMERSON LEANDRO GREGORIOE OUTROS, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de FALTA DE RECOLHIMENTO DE ICMS, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 2796/2011.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 20/10/2011

 - Valor Total: R$ 99.139,14 - Valor Atualizado: R$ 99.139,14 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTO EM CORREIÇÃO.I. Analisando os autos, 

constata-se a ocorrência de reunião de processos com fases 

processuais divergentes. Proceda-se a Fazenda Exequente a atualização 

do débito exequendo.II. Cite-se a parte executada nos termos da Lei, 

observando-se o valor atualizado do débito.III. Às providências.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 
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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, 30 de julho de 2018

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 338629 Nr: 6920-62.2004.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDR-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CFN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TANIA REGINA NANES DA SILVA 

- PROCURADORA DO MUNICIPIO - OAB:4827-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CAETANO FERREIRA NETO, Cpf: 

28144651987, separado(a) judicialmente, mecânico. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA EXECUTADA, acima qualificado, atualmente em 

lugar incerto e não sabido, do bloqueio de valores, via sistema BacenJud e 

querendo, nos termos do r. despacho abaixo transcrito, opor embargos, 

prazo de 30 (trinta) dias.

Despacho/Decisão: VISTO.A Fazenda credora postula a penhora on line 

de valores necessários ao adimplemento do crédito executado, como 

medida eficaz para garantir a satisfação do débito.O pedido deve ser 

deferido.Segundo o artigo 835 do CPC, a penhora incidirá, 

preferencialmente, sobre dinheiro, em espécie ou em depósito ou 

aplicação em instituição financeira.Assim, partindo-se do pressuposto que 

a execução deve ser realizada objetivando o interesse do credor, 

conforme orientação do art. 797 do CPC, entendo que a penhora on line se 

mostra totalmente viável.Ressalte-se, aliás, que o artigo 835, inciso I, do 

CPC, traz como primeiro bem na ordem de gradação legal o dinheiro, e a 

penhora on line constitui instrumento hábil e suficiente para atender esta 

gradação legal.Nesse sentido:“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. 

PENHORA ONLINE. SISTEMA BACENJUD. RECURSO REPETITIVO. STJ. 

POSSIBILIDADE. 1 - A matéria não enseja mais discussão, pois em 

Recurso Repetitivo (STJ REsp 1.112.943-MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, 

ocorrido em 15/09/2010), ficou sedimentado o entendimento da 

possibilidade da penhora •online– pelo sistema BACENJUD, sem a 

necessidade de prévio exaurimento na busca de outros bens do 

executado 2 - Agravo de Instrumento provido.” (TRF-2 - AG: 

200902010089663 RJ 2009.02.01.008966-3, Relator: Desembargadora 

Federal LANA REGUEIRA, Data de Julgamento: 26/04/2011, QUARTA 

TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: E-DJF2R - Data::10/05/2011 

- Página::132).Com essas considerações, DETERMINO a penhora de 

dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, via Sistema Bacenjud, na 

forma do artigo 854 do CPC.Havendo bloqueio de dinheiro, intime-se a 

parte executada, na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, 

pessoalmente, para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar na forma do § 

3º, do art. 854, do CPC, sob pena de converter a indisponibilidade em 

penhora; bem como para, querendo, no prazo legal, oferecer 

embargos.Apresentada a manifestação prevista no § 3º, do art. 854, do 

CPC, ou decorrido o prazo, tragam os autos conclusos para deliberação 

quanto ao bloqueio realizado.No caso de penhora negativa, dê-se ciência 

ao credor da resposta encaminhada, informando que não foram 

encontrados valores a serem bloqueados nas contas do devedor, 

intimando-o ainda, para que em 30 (trinta) dias indique bens passíveis de 

penhora no patrimônio da parte devedora, sob pena de extinção da 

execução. Intimem-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maíza Bergamasco 

Silvério, digitei.

Rondonópolis, 30 de julho de 2018

Francisco Rogério Barros Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 822191 Nr: 3666-61.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO CARNEIRO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:15471/MT, EDUARDO FRAGA FILHO - OAB:6818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABEL PAES DE ANDRADE 

BANHOS - OAB:PROCURADORA

 Intimação da parte Autora por meio dos advogados constituídos Dr. 

Eduardo Fraga Filho, OAB/MT nº 6.818 e Drª Cristiane Gonçalves da Silva, 

OAB/MT nº 15.471, para, no prazo de 15 (quinze) dias, contrarrazoar o 

recurso de fls. 98/105

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 760994 Nr: 13915-42.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZÉLIA LUIZA DE SOUZA FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3560-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Intimar a (o) patrona(o) da parte autora, advº(a) MARCIA MARIA 

MANCOSO BAPTISTA, OAB/MT 3560-B , para manifestar-se, no prazo de 

10 (dez) dias, e requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 789131 Nr: 9874-95.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSOMAR JESUS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551, SAMARA DALLA COSTA ALVES - OAB:OAB/MT 

19.974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 VISTO

1. Intime-se o médico MARCUS JOSÉ PIERONI, lotado no CEADAS, para, no 

prazo de 10 (dez) dias, designar dia, hora e local para realizar perícia em 

GILSOMAR JESUS DA SILVA.

2. O perito deverá responder os quesitos de fls. 134/135, bem como os 

indicados pelo réu.

3. As partes, advogados e assistentes deverão ser intimados da data da 

realização da perícia.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 387093 Nr: 797-43.2007.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE ALESSANDRO ARCANJO DOS SANTOS, 

MARIA MADALENA ARCANJO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMONE BERTASI MOREAL, JORGE RIBEIRO, 

ESTADO DE, EDUARDO NOGUEIROL DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO ALVES 

JUNIOR - OAB:9583/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA SALGUEIRO 

SCHENFELDER SALLES - OAB:33.086, ARNALDO CONCEIÇÃO JUNIOR - 

OAB:15.471/PR, DANILLO HENRIQUE FERNANDES - OAB:9866/MT, 

GERSON VALERIO POUSO - OAB:PROCURADOR, JORGE LUIZ MAZETO 

- OAB:39343, SIMONIA FERREIRA DOS SANTOS - OAB:11415/MT

 Visto.

 1. Converto o processo de conhecimento em execução de sentença. 
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Proceda-se a Sr.ª Gestora a imediata conversão do tipo do processo para 

cumprimento de sentença (artigo 348 da CNGC – Foro Judicial).

EXECUÇÃO CONTRA O ESTADO DE MATO GROSSO

2. Nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a 

Fazenda Pública, POR MEIO DE CARGA, para, querendo, no prazo de 30 

(trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução de honorários, 

nos termos do artigo 535 do CPC.

EXECUÇÃO CONTRA OS MÉDICOS

3. 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 e, também, de honorários de advogado de 

dez por cento, nos termos do artigo 523 do CPC.

4. 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.: 775061 Nr: 4281-85.2015.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KARINA DE AZEVEDO SANTIAGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON MENDES FERREIRA 

JUNIOR - OAB:16052/MT, LETHICIA MENDES FERREIRA - 

OAB:18151/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a (o) patrona(o) da parte autora, advº(a) GILSON MENDES 

FERREIRA JUNIOR , OAB/MT 16052, para tomar ciência da expedição do 

Alvará Eletrônico nº 419435-7/2018, ref. Pagamento de RPV.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 829133 Nr: 5705-31.2016.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOBENS MAQUINAS AGRICOLAS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO UMEKITA DE FREITAS 

HENRIQUE - OAB:214881/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Embargante para manifestar-se acerca dos embargos de 

declaração fls. 97/98, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 737126 Nr: 16-74.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: DELVITA SANTANA DO NASCIMENTO

 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 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 Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 736321 Nr: 15688-59.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: EURIDES DA SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

O acórdão de fls. 281/287 deu provimento ao recurso de apelação 

interposto pela parte autora contra a sentença de extinção da liquidação, 

para determinar o retorno dos autor para o regular processamento do 

cumprimento de sentença, inclusive com a sua liquidação.

Assim, intime-se Estado de Mato Grosso para pagar os honorários 

periciais, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) (fls. 125/126), através de 

depósito judicial (conta única), no prazo de 20 (vinte) dias, SOB PENA DE 

BLOQUEIO.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 738706 Nr: 1151-24.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ROSEVAL SOARES DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZOROASTRO RIBEIRO CASTRO 

FILHO - OAB:15214

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a (o) patrona(o) da parte autora, advº(a) ZOROASTRO RIBEIRO 

CASTRO FILHO, OAB/MT Nº 15214, para tomar ciência da expedição do 

AlvarÁ Eletrônico nº 419208-7/2018, ref. Pagamento de RPV.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 761705 Nr: 14357-08.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPETROVINA COOP DOS PROD RURAIS DA 

SERRA DA PETR, GILBERTO FLAVIO GOELLNER, GUILHERME AUGUSTIN, 

CELSO GRIESANG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEIDAMAR CANDIDA DA 

SILVA - OAB:MT/9.697, RAUL ASTUTTI DELGADO - OAB:6682/B

 VISTO

Intimem-se os integrantes do polo passivo para, querendo, promoverem a 

execução dos honorários, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 718606 Nr: 14073-68.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCADÃO AGRÍCOLA LTDA EPP, FÁTIMA 

FERREIRA CHAVES RODRIGUES, VALDECI RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO SALES MODESTO - 

OAB:18742, LEIDAMAR CANDIDA DA SILVA - OAB:MT/9.697

 VISTO

Intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

sobre a petição de fls. 69/73.

Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 436141 Nr: 4809-95.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL IMPORTADORA AGROP SOL 

NASCENTE LTDA EPP, WILSON DE OLIVEIRA, ALDA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): COMERCIAL IMPORTADORA AGROP 

SOL NASCENTE LTDA EPP, CNPJ: 08074079000107, atualmente em local 

incerto e não sabido WILSON DE OLIVEIRA, Cpf: 24083984104, 

brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido ALDA DE 

OLIVEIRA, Cpf: 18551090852, brasileiro(a). atualmente em local incerto e 

não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA EXECUTADA, acima qualificado, atualmente em 

lugar incerto e não sabido, do bloqueio de valores, via sistema BacenJud e 

querendo, nos termos do r. despacho abaixo transcrito, opor embargos, 

prazo de 30 (trinta) dias.

Despacho/Decisão: VISTO.Trata-se de execução fiscal promovida pelo 

Estado de Mato Grosso em face de Comercial Importadora Agrop. Sol 

Nascente Ltda Epp e outros.A fazenda exequente requer a decretação da 

indisponibilidade de bens dos devedores, na forma do artigo 185-A do 

Código Tributário Nacional (fls. 81/82).É o relatório.Decido.Em se tratando 

da decretação de indisponibilidade de bens, forçoso atentar para o artigo 

185-A do Código Tributário Nacional – CTN. Cuida-se de medida 

interventiva mais ampla e gravosa do que a tão-somente penhora online de 

ativos financeiros (BACENJUD) e outras medidas pontuais de constrição 

(RENAJUD e até mesmo INFOJUD), pois alcança todo o patrimônio do 

devedor.O artigo 185-A do CTN assim dispõe:Art. 185-A Na hipótese de o 

devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à 

penhora no prazo legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz 

determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a 

decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades 

que promovem registros de transferência de bens, especialmente ao 

registro público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado 

bancário e do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas 

atribuições, façam cumprir a ordem judicial. § 1º A indisponibilidade de que 

trata o caput deste artigo limitar-se-á ao valor total exigível, devendo o juiz 

determinar o imediato levantamento da indisponibilidade dos bens ou 

valores que excederem esse limite.§ 2º Os órgãos e entidades aos quais 

se fizer a comunicação de que trata o caput deste artigo enviarão 

imediatamente ao juízo a relação discriminada dos bens e direitos cuja 

indisponibilidade houverem promovido."Embora o § 1º do artigo 185-A do 

CTN contenha a ressalva de que a indisponibilidade limitar-se-á ao valor 

total exigível, tal confronto somente poderá ser feito posteriormente, 

ocasião em que será determinado o levantamento da indisponibilidade dos 

bens ou valores, no que exceder ao limite da dívida. Percebe-se, portanto, 

que, num primeiro momento, após a decretação da indisponibilidade, todo o 

patrimônio do devedor é afetado, automática e indiscriminadamente em 

relação ao valor da dívida, pois o cotejo de proporcionalidade e a liberação 

do valor excedente somente poderá ser feito após a análise da 

constrição.Além disso, a decretação de indisponibilidade de bens no curso 

da execução, realizada com base no artigo 185-A do CTN, atinge não 

somente ativos financeiros, mas também bens móveis e imóveis, 

presentes e futuros integrantes do patrimônio do devedor. Trata-se, 

portanto, de providência mais ampla e gravosa do que as medidas 

pontuais de constrição (BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD), introduzidas a 

partir das recentes reformas processuais.Sendo esse o caso, a 

decretação da indisponibilidade de bens somente poderá ser concedida 

em casos excepcionais como espécie de "último recurso" a ser 

empregado, uma vez que resulta em maiores embaraços à atividade do 

particular, já que acarreta significativo grau de afetação do direito 

fundamental de propriedade. Dito isso, incumbe esclarecer que os 

requisitos para o deferimento da indisponibilidade dos bens do devedor 

são cumulativos, a saber:1) A citação do devedor;2) O não pagamento 

nem a apresentação de bens à penhora;3) Não seja encontrado patrimônio 

penhorável em nome do devedor, suficiente à garantia total do 

débito.Note-se que o terceiro requisito pressupõe o esgotamento de 

diligências na busca de bens, pois a lei prevê que não tenha sido 

encontrado patrimônio penhorável.A imposição desse requisito não 

contraria o entendimento sedimentado nos casos de simples penhora 

online de ativos financeiros (BACENJUD e outras medidas constritivas 

pontuais) nos quais se afasta o esgotamento das diligências na busca de 

bens. De fato, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possibilita a 

penhora, via sistema Bacenjud, mesmo quando inexistentes as diligências 

do exequente no sentido de encontrar bens penhoráveis. Todavia, a 

decretação da indisponibilidade de bens, com base no artigo 185-A, não 

se confunde com o pedido de penhora online (BACENJUD). Como já 

destacado, a penhora online é medida de constrição pontual que afeta 

apenas parcela precisa e determinada do patrimônio do devedor, enquanto 

que o primeiro instituto traduz-se em bloqueio amplo e irrestrito.Nesse 

sentido:“AGRAVO LEGAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. 

EXECUÇÃO FISCAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS. ART. 185-A, CTN. 

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DOS 

DEMAIS MEIOS PARA ENCONTRA BENS. 1. A indisponibilidade de bens, 

nos termos do art. 185-A, do CTN, somente está autorizada quando estão 

presentes todos os requisitos previstos no texto legal: (I) citação do 

devedor, (II) não pagamento ou não apresentação de bens à penhora, (III) 

não tenha sido encontrado patrimônio penhorável em nome do devedor, 

suficiente à garantia total do débito. 2. O credor deve diligenciar a fim de 

encontrar bens penhoráveis em nome do devedor e provar que não fora 

encontrado patrimônio penhorável suficiente à garantia total do débito. Do 

contrário, a indisponibilidade de bens não pode ser autorizada, sob pena 

de violação ao princípio do devido processo legal. 3. Agravo legal não 

provido.(TRF-4 - AI: 50061803620164040000 5006180-36.2016.404.0000, 

Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 30/03/2016,PRIMEIRA 

TURMA, Data de Publicação: D.E. 31/03/2016).”No caso da decretação da 

indisponibilidade de bens, não cabe ao Poder Judiciário antecipar-se, ou 

fazer às vezes do exequente na busca por bens penhoráveis, quando o 

próprio interessado deixa de diligenciar nesse sentido, mormente porque 

as informações que deveria ter obtido são públicas e estão disponíveis 

junto aos registros (cartórios de registros de imóveis, juntas comerciais, 

departamentos de trânsito, etc.). Sendo assim, sem que o próprio 

exequente tenha demonstrado ao menos a tentativa de obter informações 

sobre a situação patrimonial do devedor, isto é, que dizem respeito ao seu 

interesse na satisfação do crédito no curso da execução, não se mostra 

oportuno delegar tal tarefa ao juízo da execução.Desta forma, INDEFIRO a 

indisponibilidade de bens dos requeridos pleiteada pelo Estado de Mato 

Grosso (fls. 81/82).Tendo em vista o bloqueio realizado às fls. 76, 

intime-se, via edital, a parte executada 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, Maíza Bergamasco 

Silvério, digitei.

Rondonópolis, 30 de julho de 2018

Francisco Rogério Barros Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 451331 Nr: 6510-57.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA COMANDOLLI LTDA, 

ADELIR MARIA MAESTRI COMANDOLLI, JOAO AUGUSTO COMANDOLLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: 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.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 451063 Nr: 6243-85.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO B A FERREIRA COMERCIO, JOAO 

BATISTA ALVES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO - 

OAB:5152-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOAO B A FERREIRA COMERCIO, CNPJ: 

04709815000103 e atualmente em local incerto e não sabido JOAO 

BATISTA ALVES FERREIRA, Cpf: 34553703149, brasileiro(a). atualmente 

em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO REQUERIDO , acima qualificado, atualmente em 

lugar incerto e não sabido, para tomar ciência da PENHORA efetivada nos 
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autos, uma vez que houve restrição recaída sobre veículo de sua 

propriedade, via RENAJUD, e querendo, nos termos do r. despacho abaixo 

transcrito, opor embargos, no prazo de 30 (trinta) dias.

Despacho/Decisão: VISTO.A Fazenda credora postula a penhora on-line 

de valores necessários ao adimplemento do crédito executado, como 

medida eficaz para garantir a satisfação do débito.O pedido deve ser 

deferido.Segundo o artigo 835 do CPC, a penhora incidirá, 

preferencialmente, sobre dinheiro, em espécie ou em depósito ou 

aplicação em instituição financeira.Assim, partindo-se do pressuposto que 

a execução deve ser realizada objetivando o interesse do credor, 

conforme orientação do art. 797 do CPC, entendo que a penhora on line se 

mostra totalmente viável.Ressalte-se, aliás, que o artigo 835, inciso I, do 

CPC, traz como primeiro bem na ordem de gradação legal o dinheiro, e a 

penhora on line constitui instrumento hábil e suficiente para atender esta 

gradação legal.Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. 

PENHORA ONLINE. SISTEMA BACENJUD. RECURSO REPETITIVO. STJ. 

POSSIBILIDADE. 1 - A matéria não enseja mais discussão, pois em 

Recurso Repetitivo (STJ REsp 1.112.943-MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, 

ocorrido em 15/09/2010), ficou sedimentado o entendimento da 

possibilidade da penhora •online– pelo sistema BACENJUD, sem a 

necessidade de prévio exaurimento na busca de outros bens do 

executado 2 - Agravo de Instrumento provido.” (TRF-2 - AG: 

200902010089663 RJ 2009.02.01.008966-3, Relator: Desembargadora 

Federal LANA REGUEIRA, Data de Julgamento: 26/04/2011, QUARTA 

TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: E-DJF2R - Data::10/05/2011 

- Página::132).Resultando a penhora negativa ou insuficiente para o 

pagamento total da dívida, desde já autorizo a restrição judicial de veículos 

automotor pertencente ao executado, por meio do sistema RENAJUD. Pois 

é possível a imposição de restrição judicial de veículo automotor, junto ao 

sistema RENAJUD, a fim de evitar que o executado venha a se desfazer 

do referido bem para frustrar os fins da execução.Por sinal, o Manual do 

Usuário do sistema RENAJUD, utilizado como ferramenta eletrônica que 

interliga os órgãos do Poder Judiciário e o Departamento Nacional de 

Trânsito - DENATRAN - viabiliza a inserção de restrições judiciais de 

veículos em âmbito nacional, relativas à transferência, licenciamento, 

circulação e registro de penhora.Ademais, essa providência permite 

garantir que o executado não se desfaça do bem até o momento em que é 

efetivada a penhora, sem causar-lhe qualquer prejuízo.Se não bastasse, 

essa medida pode ser adotada pelo juiz a fim de garantir maior celeridade 

e efetividade ao processo de execução.O Exequente requer ainda a 

expedição de Ofício à Delegacia da Receita Federal, requisitando a última 

declaração de imposto de renda em nome do executado, a fim de localizar 

bens do devedor e/ou endereço.O pedido deve ser deferido.O exequente 

comprovou ter esgotados todos os meios possíveis para obter 

informações do endereço ou situação econômica do executado.Ademais, 

essa providência permite informações sobre o patrimônio do executado, 

bem como a sua localização, por meio de requisição judicial, via on-line.Se 

não bastasse, essa medida pode ser adotada pelo juiz a fim de garantir 

maior celeridade e efetividade ao processo de execução.Nesse 

sentido:“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REQUISIÇÃO DE OFÍCIO À 

RECEITA FEDERAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO 

ESGOTAMENTO DE VIAS EXTRAJUDICIAIS. IMPOSSIBILIDADE. Apesar de 

admissível a remessa de ofício à Receita Federal pelo Judiciário, com 

vistas a obter informações sobre bens passíveis de penhora de 

devedores em ação de execução, a medida deve ser utilizada com 

parcimônia, sob pena de ser substituída a parte pelo juiz. AS RAZÕES 

OFERECIDAS NÃO CORROBORAM COM A REFORMA DA DECISÃO 

MONOCRÁTICA. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. 

(Agravo Nº 70039679956, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Luís Augusto Coelho Braga, Julgado em 09/12/2010)”.Com essas 

considerações, DETERMINO a penhora on-line sobre dinheiro, em espécie 

ou em depósito ou aplicação em instituição financeira.Havendo bloqueio de 

dinheiro, intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado ou, não 

o tendo, pessoalmente, para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar na 

forma do § 3º, do art. 854, do CPC, sob pena de converter a 

indisponibilidade em penhora; bem como para, querendo, no prazo legal, 

oferecer embargos.Apresentada a manifestação prevista no § 3º, do art. 

854, do CPC, ou decorrido o prazo, tragam os autos conclusos para 

deliberação quanto ao bloqueio realizado.No caso de penhora negativa, 

dê-se ciência ao credor da resposta encaminhada, informando que não 

foram encontrados valores a serem bloqueados nas contas do executado, 

intimando-o ainda, para que em 30 (trinta) dias indique bens passíveis de 

penhora no patrimônio da parte devedora, sob pena de extinção da 

execução. DEFIRO, ainda, a penhora de bens em nome do devedor, via 

sistema RENAJUD, tornando inviável a sua transferência a terceiros sem a 

devida ordem ou autorização judicial.Efetuado o registro, caberá ao 

exequente diligenciar no sentido de localizar o bem para avaliação e 

remoção, pois o Judiciário não dispõe de meios para indicar o paradeiro 

dos veículos.DETERMINO seja acessado o sistema INFOJUD, mediante 

senha pessoal deste juízo, para obter as informações solicitadas pelo 

exequente.Localizado o endereço do devedor ou bens passíveis de 

penhora (CPC, art. 835), expeça-se de imediato mandado de penhora e 

avaliação. Do auto de penhora e de avaliação será de imediato intimado o 

executado, na pessoa de seu advogado, ou, na falta deste, o seu 

representante legal, ou pessoalmente, por mandado ou pelo correio, 

podendo oferecer embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do 

artigo 16 da Lei nº 6.830/80.Juntadas as informações, os autos passarão 

a correr em segredo de justiça (CNGC - artigo 477), devendo a secretaria 

fixar no dorso dos autos duas tarjas pretas (CNGC – artigo 967, IV).Sendo 

infrutífera a busca de dados do executado, a secretaria deverá intimar o 

exequente para manifestar-se.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maíza Bergamasco 

Silvério, digitei.

Rondonópolis, 30 de julho de 2018

Francisco Rogério Barros Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 796441 Nr: 12945-08.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONDODIESEL LTDA, IVANILDO SANTOS 

FONTOURA, OTACILIO RODRIGUES FONTOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RONDODIESEL LTDA, CNPJ: 

03837721000149, Inscrição Estadual: 13.068.505/4. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA EXECUTADA, acima qualificado, atualmente em 

lugar incerto e não sabido, do bloqueio de valores, via sistema BacenJud e 

querendo, nos termos do r. despacho abaixo transcrito, opor embargos, 

prazo de 30 (trinta) dias.

Despacho/Decisão: VISTO.A Fazenda credora postula a penhora on line 

de valores necessários ao adimplemento do crédito executado, como 

medida eficaz para garantir a satisfação do débito.O pedido deve ser 

deferido.Segundo o artigo 835 do CPC, a penhora incidirá, 

preferencialmente, sobre dinheiro, em espécie ou em depósito ou 

aplicação em instituição financeira.Assim, partindo-se do pressuposto que 

a execução deve ser realizada objetivando o interesse do credor, 

conforme orientação do art. 797 do CPC, entendo que a penhora on line se 

mostra totalmente viável.Ressalte-se, aliás, que o artigo 835, inciso I, do 

CPC, traz como primeiro bem na ordem de gradação legal o dinheiro, e a 

penhora on line constitui instrumento hábil e suficiente para atender esta 

gradação legal.Nesse sentido:“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. 

PENHORA ONLINE. SISTEMA BACENJUD. RECURSO REPETITIVO. STJ. 

POSSIBILIDADE. 1 - A matéria não enseja mais discussão, pois em 

Recurso Repetitivo (STJ REsp 1.112.943-MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, 

ocorrido em 15/09/2010), ficou sedimentado o entendimento da 

possibilidade da penhora •online– pelo sistema BACENJUD, sem a 

necessidade de prévio exaurimento na busca de outros bens do 

executado 2 - Agravo de Instrumento provido.” (TRF-2 - AG: 

200902010089663 RJ 2009.02.01.008966-3, Relator: Desembargadora 

Federal LANA REGUEIRA, Data de Julgamento: 26/04/2011, QUARTA 

TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: E-DJF2R - Data::10/05/2011 

- Página::132).Com essas considerações, DETERMINO a penhora de 

dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, via Sistema Bacenjud, na 

forma do artigo 854 do CPC.Havendo bloqueio de dinheiro, intimem-se as 

partes executadas, na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, 
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pessoalmente, para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar na forma do § 

3º, do art. 854, do CPC, sob pena de converter a indisponibilidade em 

penhora; bem como para, querendo, no prazo legal, oferecer 

embargos.Apresentada a manifestação prevista no § 3º, do art. 854, do 

CPC, ou decorrido o prazo, tragam os autos conclusos para deliberação 

quanto ao bloqueio realizado.No caso de penhora negativa, dê-se ciência 

ao credor da resposta encaminhada, informando que não foram 

encontrados valores a serem bloqueados nas contas dos devedores, 

intimando-o ainda, para que em 30 (trinta) dias indique bens passíveis de 

penhora no patrimônio das partes devedoras, sob pena de extinção da 

execução. Intimem-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maíza Bergamasco 

Silvério, digitei.

Rondonópolis, 30 de julho de 2018

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 349424 Nr: 4697-05.2005.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ADRIANO LIARIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT, ANTONIO 

ROGERIO PICHIONI, INES NARCISO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN SALVIANO DOS SANTOS - 

OAB:12851-B/MT, JOSE APARECIDO ALVES PINTO - OAB:4738/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNALDO DE CARVALHO 

AGUIAR - OAB:3179/MT, SILVIA MACHADO MUCHAGATA - 

OAB:6872/MT

 Com essas considerações, julgo parcialmente procedente a impugnação 

formulada pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, para tão somente 

reconhecer a irregularidade do cálculo apresentado pela exequente às fls. 

433/438 e 463/467, e determinar que a Contadora Judicial elabore novo 

cálculo, atualizando apenas o valor da condenação (R$ 20.000,00) nos 

seguintes termos:1)Correção monetária: segundo o IPCA, desde a data da 

sentença (8/10/2014);2)Juros de mora: juros aplicados à caderneta de 

poupança, desde a citação (08/09/2005 – fls. 92-v). Não havendo 

resistência por parte do exequente, já que reconheceu os equívocos no 

seu cálculo, deixo de condenar o exequente em honorários 

advocatícios.Tendo em vista que não há valores atinentes a honorários 

advocatícios sucumbenciais a serem pagos em favor do advogado do 

autor, julgo extinta a execução proposta por ALAN SALVIANO DOS 

SANTOS. Frise-se que o Município de Rondonópolis deve arcar com o 

valor total da condenação, cabendo posteriormente cobrar 

regressivamente a outra devedora.Com a juntada do cálculo, digam as 

partes, no prazo de 5 (cinco) dias.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 385531 Nr: 13611-24.2006.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA BORGES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHIRLEY FÁTIMA ZAMAR - 

OAB:MT/4310-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Com essas considerações, nos termos do art. 494, do CPC, RETIFICO 

a decisão de fls. 402/404, para homologar o valor de R$ 102.063,74 (cento 

e dois mil, sessenta e três reais e setenta e quatro centavos) e, ainda, o 

valor de R$ 9.784,42 (nove mil, setecentos e oitenta e quatro reais e 

quarenta e dois centavos), relativo aos honorários advocatícios 

sucumbenciais.CANCELO o precatório expedido às fls. 417.Expeça-se, 

COM URGÊNCIA, novo precatório no valor de R$ 102.063,74, solicitando 

ao Setor de Precatórios que, se possível, inclua o novo precatório na fila 

na mesma ordem que se encontrava o precatório cancelado, tendo em 

vista que se trata de precatório de natureza alimentar e, ainda, a 

exequente possui prioridade por ser portadora de Síndrome da Deficiência 

Imunológica Adquirida (AIDS), na forma do artigo 100, § 2º, da CF c/c 

artigo 13, alínea “o”, da Resolução nº 115/2010. Encaminhem-se os 

documentos de fls. 440/442, juntamente com os demais.Quanto aos 

honorários advocatícios sucumbenciais, pelo que se denota do documento 

de fls. 429, verifica-se que o Departamento da Secretaria Auxiliar da 

Presidência do Tribunal de Justiça considerou o valor dos honorários no 

importe informado pelo INSS (R$ 6.155,91 - fls. 385/393), o qual não foi 

homologado por este juízo.Registre-se que foi homologado o valor de R$ 

9.784,42 (nove mil, setecentos e oitenta e quatro reais e quarenta e dois 

centavos), a título de honorários advocatícios sucumbenciais (fls. 

371).Assim, encaminhe-se novamente ao Departamento da Secretaria 

Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, por meio de Malote Digital, 

os documentos relacionados no parágrafo 1º, do artigo 3º, do referido 

provimento, bem como cópia desta decisão, da decisão de fls. 402/404, e 

do cálulo de fls. 366 e 371, para a elaboração do cálculo de liquidação do 

débito com as retenções necessárias, na forma do Provimento nº 

11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 784207 Nr: 7838-80.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: VALDEMI DOS SANTOS OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ GOMES DURAN - 

OAB:OAB/MT16960-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO..Decido.Conforme determinado no acórdão de fls. 32/34 dos autos 

em apenso/agravo, eventual percentual devido será apurado em 

liquidação de sentença. Em razão da natureza do objeto da liquidação, a 

liquidação deve ser feita por arbitramento, nos termos do art. 509, inciso I 

e seguintes, do CPC.O artigo 510, do Código de Processo Civil, estabelece 

que:Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para 

a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que 

fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, 

no que couber, o procedimento da prova pericial.No caso, tendo em vista a 

complexidade dos cálculos a serem elaborados para apurar eventual 

percentual devido, deixo de intimar as partes e, desde já, nomeio como 

perito o contador MARCIO FERREIRA DE OLIVEIRA, podendo ser 

encontrado na Avenida Alameda das Rosas, 2500, Cond. Terra Nova, 

Casa 713, Colina Verde, Rondonópolis – MT, CEP: 78740-405 e nos 

telefones: (66) 9972-0091, (66) 9622-9967, (66) 8422-8138, e-mail 

marciocontador@gmail.com.Anoto que o cálculo deverá apurar eventual 

perda salarial decorrente da conversão de cruzeiro real para URV, nos 

termos fixados na sentença e/ou acórdão.Este Juízo indica o seguinte 

quesito a ser respondido pelo perito:“Se com a reestruturação da carreira 

do autor houve incorporação/reposição de eventual perda salarial?” No 

atual estágio do processo já se sabe quem foi o vencido, isto é, já definido 

o devedor, razão pela qual deve ser aplicada a regra contida no artigo 82, 

§2º do CPC, que prevê: “ a sentença condenará o vencido a pagar ao 

vencedor as despesas que antecipou”..

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 435920 Nr: 4588-15.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA HISTER LTDA, MARCILEI 

HISTER MILHOMEM SIQUEIRA, LINO HISTER, MARCIO HISTER, BENO 

HISTER, MARCELO HISTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 435920.

VISTO.

CONSTRUTORA HISTER LTDA E OUTROS ajuizaram EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE na Ação de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, alegando, em síntese, suposta nulidade 

da CDA em razão da incerteza do título.

A Fazenda Pública Municipal ofereceu impugnação à exceção de 

pré-executividade, dizendo que a CDA obedece aos ditames do artigo 2º 

da Lei nº 6.830/80 e artigo 204 do CTN.
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É o relatório.

Decido.

Os executados intentam, por vias transversas, discutir a certeza e 

exigibilidade da dívida, alegando suposta nulidade da CDA em razão da 

incerteza do título.

Sem nenhuma razão os executados

A Certidão de Dívida Ativa se apresenta formalmente correta e apta a 

instruir processo como o presente. Os títulos em questão preenchem os 

requisitos legais enumerados nos artigos 202 do Código Tributário 

Nacional e 2º, § 5°, da Lei nº 6830/80. Não se há de falar, portanto, em 

iliquidez e incerteza do título, sendo cabível a lembrança feita do texto do 

art. 204, caput, do Código Tributário Nacional, que estabelece a presunção 

de liquidez e certeza de dívida regularmente inscrita, presunção esta aqui 

não ilidida.

Desta maneira, sem maiores delongas, não pode ser acolhido o reclamo da 

executada.

Com essas considerações, REJEITO a exceção de pré-executividade 

proposta por CONSTRUTORA HISTER LTDA E OUTROS, e determino o 

prosseguimento da execução.

Expeça-se mandado de penhora e avaliação dos bens dos executados.

Cumpra-se.

Rondonópolis, sábado, 27 de julho de 2018.

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 34989 Nr: 9775-29.1995.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JUCARA SERAFIM DA SILVA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEBLAIMA OTÍLIA CECILIO 

DOMBROSKI - OAB:24206/O, LUSANDRA GRACIELA CONTE - 

OAB:10694/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO

Intime-se o exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, indicar o CPC da 

sócia da pessoa jurídica.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 773699 Nr: 3820-16.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA POLETTO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSALVO DOS SANTOS SALLES 

- OAB:OAB/MT 15986

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 (...)Assim, DETERMINO que a exequente apresente novo cálculo relativo 

aos honorários advocatícios sucumbenciais, seguindo os seguintes 

parâmetros: 1) Correção monetária: Índice Oficial de Remuneração Básica, 

a partir de 29/05/2017 (fls. 205-v); 2) Juros de mora: juros aplicados à 

caderneta de poupança, desde a data da intimação para cumprimento 

espontâneo, que, no caso, ocorreu em 04/10/2017. Com a juntada do 

cálculo, digam as partes, no prazo de 10 (dez) dias.Quanto ao cálculo das 

verbas trabalhistas, tendo as partes concordado com o cálculo 

apresentado pela contadoria, HOMOLOGO os cálculos de fls. 

265/269.Decorrido o prazo sem interposição de recurso, em atenção ao 

Provimento nº 11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017, encaminhem-se ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, 

por meio de Malote Digital, os documentos relacionados no parágrafo 1º, 

do artigo 3º, do referido provimento, para a elaboração do cálculo de 

liquidação do débito com as retenções necessárias.(...)Tendo em vista 

que não há valores atinentes a honorários advocatícios sucumbenciais a 

serem pagos em favor dos Procuradores do Município, julgo extinta a 

execução proposta pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS às fls. 

241/243.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 783121 Nr: 7447-28.2015.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO SCHUSTER JUNIOR. - 

OAB:40.191/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Intimem-se as partes para, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, 

apresentarem alegações finais.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 736306 Nr: 15674-75.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DE ALMEIDA WALECHESKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Analisando os autos, verifica-se que o Estado de Mato Grosso impugnou o 

laudo pericial realizado para apurar o percentual devido a título de perda 

salarial decorrente da conversão de cruzeiro real para URV, alegando que 

já houve a efetiva incorporação salarial pretendida em virtude das Leis 

que reestruturaram a carreira da parte autora. Ademais, asseverou a 

necessidade de serem respondidos os quesitos formulados acerca dos 

reajustes salarias praticados e reestruturação da carreira (fls. 329/333).

 Pois bem. O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem entendido 

que se deve apurar em liquidação de sentença se a reestruturação da 

carreira supriu, por completo, eventual defasagem na remuneração do 

servidor por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de 

Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV.

Assim, a simples ocorrência de reestruturação na carreira da parte autora 

não implica na extinção da execução, devendo ser apurado, por meio de 

perícia contábil, se a perda remuneratória foi repassada aos servidores.

Por esta razão, DETERMINO que o Estado de Mato Grosso junte aos autos, 

no prazo de 10 (dez) dias, holerite de servidor em cargo semelhante da 

autora, referente a período anterior (mês de outubro de 2000) e posterior 

(mês de fevereiro de 2005) a reestruturação da carreira dos Profissionais 

do Sistema Único de Saúde, ocorrida por meio da das Leis Estaduais nºs 

7.360, de 14 de dezembro de 2000, e 8.269, de 29 de dezembro de 2004; 

bem como o holerite da requerente atinente a sua primeira remuneração e 

ao mês de fevereiro de 2005.

Com a juntada dos referidos documentos, nos termos do art. 477, § 2º, I, 

do CPC, intime-se o perito nomeado para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

esclarecer as dúvidas levantadas pelo Estado de Mato Grosso (fls. 

329/333), bem como responder o seguinte quesito do juízo:

 “Com base nos documentos apresentados pelo Estado, informe se com a 

reestruturação da carreira dos servidores do Sistema Único de Saúde, por 

meio das Leis Estaduais nºs 7.360, de 14 de dezembro de 2000, e 8.269, 

de 29 de dezembro de 2004, houve incorporação/reposição da alegada 

perda salarial apurada no laudo pericial, considerando apenas o 

percentual apurado com base na data do efetivo pagamento, já que a 

sentença assim determinou?”

 Após, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 412724 Nr: 8602-13.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, NELVIO 

PERIN, MARIA ONDINA ARAUJO SLAVIERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 
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GROSSO, JOÃO COTLINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERS FRANK SCHATTENBERG 

- OAB:18770, JULIO ASSIS GEHLEN - OAB:13062/PR, REINALDO 

AMÉRICO ORTIGARA - OAB:MT 9552

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO

Intime-se o advogado subscritor da petição de fls. 598 para manifestar-se 

nos autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 736464 Nr: 15803-80.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ROSALINA MONTEIRO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

O acórdão de fls. 252/258 deu provimento ao recurso de apelação 

interposto pela parte autora contra a sentença de extinção da liquidação, 

para determinar o retorno dos autos para o regular processamento do 

cumprimento de sentença, inclusive com a sua liquidação.

Assim, intime-se Estado de Mato Grosso para pagar os honorários 

periciais, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) (fls. 123/124), através de 

depósito judicial (conta única), no prazo de 20 (vinte) dias, SOB PENA DE 

BLOQUEIO.

Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1003919-61.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS CORREA DE CARVALHO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN SALVIANO DOS SANTOS OAB - MT0012851A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO)

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT (IMPETRADO)

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS 

(IMPETRADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

PROCESSO Nº 1003919-61.2018.8.11.0003 VISTO. ROBERTO CARLOS 

CORRÊA DE CARVALHO impetrou mandado de segurança com pedido 

liminar contra ato do Sr. PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS e da 

Sra. SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GOVERNO, aduzindo, em síntese, que é 

servidor público municipal, nomeado para cargo efetivo de Fiscal de Obras 

e Posturas, atualmente ocupante do cargo de Diretor do Instituto Municipal 

de Previdência Social dos Servidores de Rondonópolis – IMPRO, conforme 

Portaria n. 18.558/2015. Informa que a eleição do Diretor Executivo é 

regulada pela resolução nº 003/2014, alterada pela resolução nº 

007/2018, do Conselho Curador, que é o órgão responsável por 

estabelecer as regras, normas e prazos a serem observados durante o 

processo eleitoral, de acordo com a Lei Municipal nº 4.614/2005, art. 75, 

parágrafo 4º. Aduz que o processo eleitoral já foi iniciado no corrente ano, 

estando a respectiva comissão eleitoral regularmente constituída, 

conforme Portaria nº 2.047/2018, e o pleito marcado para o dia 14 de junho 

de 2018. Assevera que o artigo 75, § 4º da citada Lei Municipal, prevê 

expressamente as hipóteses em que o Diretor Executivo pode ser 

exonerado, quais sejam: a pedido do próprio Diretor, por infração apurada 

por meio de processo administrativo ou no término do mandato. Relata que 

o Prefeito editou as Portarias nºs 23.208/2018 e 23.212/2012, 

respectivamente, exonerando o impetrante e determinado o seu retorno ao 

setor de origem. Esclarece que o impetrante, de fato, foi nomeado pelo 

chefe do executivo sem a existência de prévia eleição, ressaltando, no 

entanto, que a nomeação foi realizada de tal forma em virtude da 

suspensão das eleições por decisão judicial proferida nos autos nº 

7816-22.2015.811.0003. Alega que tais atos não possuem qualquer 

validade jurídica, haja vista que a legislação não permite a exoneração do 

Diretor Executivo de maneira ad nutum pelo Prefeito, pois tal cargo é 

provido mediante eleição pelos segurados. Sustenta, ainda, que a 

nomeação direta pelo Executivo não torna o cargo de Diretor Executivo 

como de livre exoneração, uma vez que a estabilidade concedida pela Lei 

nº 4.614/2015 é inerente ao cargo em si, e não a forma de ingresso. 

Acrescenta que os efeitos do Decreto nº 8.575/2018, utilizado com 

fundamento para as Portarias nºs 23.208/2018 e 23.212/2012, foram 

suspensos, conforme decisão prolatada nos autos do Mandado de 

Segurança nº 1003776-72.2018.8.11.0003, de modo que tais portarias são 

inválidas. Assim, requer a concessão de liminar para afastar os efeitos 

das Portarias nºs 23.208/2018 e 23.212/2018, mantendo-se o impetrante 

no cargo de Diretor Executivo do IMPRO até o encerramento do seu 

mandato, bem como para assegurar o prosseguimento do processo 

eleitoral e a realização da eleição. A liminar foi deferida. Notificada, a 

autoridade coatora informou que “antes mesmo da apreciação do pedido 

liminar, as Portarias nºs 23.208/2018 e 23.212/2018, objeto do presente 

mandamus, já tinham sido revogadas pelo Prefeito do Município de 

Rondonópolis-MT, conforme publicações constantes do Diário Oficial 

Eletrônico (Diorondon-e) nº 4.208, de 24 de maio de 2018, e nº 4.209, de 

25 de maio de 2018, respectivamente”. Parecer do Ministério Público pela 

extinção do feito, face a perda do objeto. É o relatório. Decido. Assiste 

razão ao Ministério Público quanto à perda do objeto desta ação 

mandamental. Verifica-se que o impetrante buscou a tutela jurisdicional 

para afastar os efeitos das Portarias nºs 23.208/2018 e 23.212/2018, 

mantendo-se o impetrante no cargo de Diretor Executivo do IMPRO até o 

encerramento do seu mandato, bem como para assegurar o 

prosseguimento do processo eleitoral e a realização da eleição. O pedido 

de liminar foi deferido e pelas informações da impetrada, denota-se que as 

portarias foram revogadas antes da decisão que deferiu a liminar. 

Ademais, o impetrante, juntamente com os demais integrantes de sua 

chapa, foi eleito pelos servidores públicos municipais para continuar a 

ocupar o cargo de Diretor Executivo do IMPRO. Essa é a orientação do 

Superior Tribunal de Justiça: “Se o ato coator, consubstanciado na 

determinação de sequestro de verba pública para satisfação de 

precatório, não pode ser mais desfeito, em razão do levantamento dos 

valores, sendo impossível o retorno ao ‘status quo’ ou mesmo a devolução 

da quantia respectiva, deve ser extinto o ‘mandamus’, por perda do 

objeto.” (RMS n. 22.788-SP, Rela. Mina. Eliana Calmon, 2ª Turma). Posto 

isso, reconheço a perda do objeto do MANDADO DE SEGURANÇA 

impetrado por ROBERTO CARLOS CORRÊA DE CARVALHO contra do 

PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS e da SECRETÁRIA MUNICIPAL 

DE GOVERNO. Sem custas (art. 10, inciso XXII, da Constituição do Estado 

de Mato Grosso) e honorários advocatícios (artigo 25 da Lei nº 

12.016/2009). Transitada em julgado, ARQUIVE-SE. P.R.I.C. Rondonópolis, 

31 de julho de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008306-56.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AHMAD HUSSEIN HAIDAR AHMAD (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOIFER ALEX CARAFFINI OAB - MT0013909A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

VISTO. Trata-se de ação de execução fiscal envolvendo as partes acima 

identificadas. Há nos autos notícia do cumprimento da obrigação. É o 

relatório. Decido. Evidencia-se que o(a) executado(a) efetuou o 

pagamento da sua obrigação. É certo que somente a quitação da dívida, a 

transação, a compensação ou a renúncia ao crédito permite a extinção à 

execução de título judicial (artigo 924 do CPC). ANTE O EXPOSTO, com 

base no artigo 924 inciso II do Código de Processo Civil, julgo extinta a 

execução fiscal. Intime-se o(a) executado(a) para, no prazo de 48h 

(quarenta e oito horas), efetuar o pagamento das custas, sob pena de 

inscrição em dívida ativa, conforme art. 1º e 2º do Provimento 

40/2014-CGJ. Quitadas as custas, providencie-se o cancelamento do 

arresto ou penhora. Não sendo efetuado o pagamento das custas, 

adotem-se as providências recomendadas nos Provimentos n.ºs 

11/2014-CGJ e 40/2014-CGJ e Ofício Circular nº 888/2014-DOF-CGJ. 
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Após, arquivem-se os autos. P. R. I. C. Rondonópolis, 31/07/2018 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008122-03.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDER CASSIO ROCHA RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

VISTO. Trata-se de ação de execução fiscal envolvendo as partes acima 

identificadas. Há nos autos notícia do cumprimento da obrigação. É o 

relatório. Decido. Evidencia-se que o(a) executado(a) efetuou o 

pagamento da sua obrigação. É certo que somente a quitação da dívida, a 

transação, a compensação ou a renúncia ao crédito permite a extinção à 

execução de título judicial (artigo 924 do CPC). ANTE O EXPOSTO, com 

base no artigo 924 inciso II do Código de Processo Civil, julgo extinta a 

execução fiscal. Intime-se o(a) executado(a) para, no prazo de 48h 

(quarenta e oito horas), efetuar o pagamento das custas, sob pena de 

inscrição em dívida ativa, conforme art. 1º e 2º do Provimento 

40/2014-CGJ. Quitadas as custas, providencie-se o cancelamento do 

arresto ou penhora. Não sendo efetuado o pagamento das custas, 

adotem-se as providências recomendadas nos Provimentos n.ºs 

11/2014-CGJ e 40/2014-CGJ e Ofício Circular nº 888/2014-DOF-CGJ. 

Após, arquivem-se os autos. P. R. I. C. Rondonópolis, 31/07/2018 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004019-16.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO COSMO NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

PROCESSO N.º 004019-16.2018.8.11.0003 VISTO. Trata-se de AÇÃO 

ORDINÁRIA DE REGULARIZAÇÃO E ENTREGA DE VEÍCULO proposta por 

JOÃO COSMO NETO em face do ESTADO DE MATO GROSSO e . O autor 

atribuiu à causa o valor de R$ 14.000,00 (catorze mil 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, 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 

estas 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, 31/07/2018 FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004353-50.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANNE CAROLINE FARIAS RIBEIRO FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR OAB - MT0008872S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

PROCESSO N.º 1004353-50.2018.8.11.0003 VISTO. Trata-se de Ação 

Ordinária proposta por ANNE CAROLINE FARIAS RIBEIRO FREITAS em 

face do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS. O autor atribuiu à causa o valor 

de R$ 1.000,00 (mil 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, 

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 estas 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 
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(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, 

31/07/2018 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1005835-33.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA VANNI BORGES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON MENDES FERREIRA JUNIOR OAB - MT0016052A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Prefeitura de Rondonópolis-MT (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 

1005835-33.2018.8.11.0003. IMPETRANTE: JULIANA VANNI BORGES 

IMPETRADO: PREFEITURA DE RONDONÓPOLIS-MT Vistos etc., Cuida-se 

de mandado de segurança impetrado por JULIANA VANNI BORGES em 

face do PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS. Como causa de 

pedir, sustenta a Impetrante que: “Insurge o impetrante para informar a 

este r.juízo de direito que se inscreveu no Concurso Público para 

provimento do cargo de Contador junto ao Município de Rondonópolis/MT, a 

qual incialmente tinha destinado 4 (quatro) vagas para o cargo pleiteado 

pela mesma, conforme se constata-se através das cópias do Edital de 

Abertura do concurso nº 01/2016. Acresce ainda que na data de 

24/abril/2016 realizaram-se as provas, as quais a Impetrante teve plena 

participação e classificação. A Impetrante informa a Preclara Julgadora 

que o resultado foi divulgado em 26/julho/2016, esta classificando-se em 

8º (oitavo) lugar para o Cargo em que concorreu – Contadora, tudo em 

conformidade com cópia de documento que demonstra o resultado do 

concurso. O concurso foi homologado através do edital 3764/2018 na data 

de 27 de Julho do ano de 2016, finalizando o processo para provimento 

efetivo do quadro de cargos permanente da Prefeitura Municipal de 

Rondonópolis/MT. Diante mão, o então Prefeito fez a convocação dos 

profissionais aprovados para se apresentarem ao Departamento de 

Recursos Humanos munidos de documentação, com o provimento no 

respectivo cargo de acordo com a legislação em vigor, para as devidas 

nomeações. Nesta linha, os primeiros aprovados foram convocados na 

data de 07/março/2017, através do edital 3911/2017 para o Cargo de 

Contador. Entretanto, a primeira colocada pediu exoneração na data de 

23/Maio/2018, através do edital número 3963/2018. Deste meio, o Município 

efetuou a convocação do 3º (terceiro) colocado Adão Chaves de Abreu, 

através do decreto 3947 de 28/abril/2017, momento que o mesmo 

recursou sua função, solicitando exoneração na data de 23/junho/2017, 

através do decreto 3984. Diante da recusa do 1º (primeiro) e 3º (terceiro) 

colocados, especificamente na data de 19/julho/2018, a unidade Coatora 

efetuou a convocação do 5º (quinto) e 6º (sexto) colocados, publicação 

ocorrida no diário oficial de número 4.246 de 19/julho/2018. Nesta linha, o 

candidato de número 05 (cinco) não assumiu o concurso, deixando a 

vacância de 01 (uma) vaga, uma vez que o Município não pretende efetuar 

a convocação da Impetrante. Partindo de tais premissas, pugna a 

concessão, in limine e inaudita altera pars, do mandamus a fim de: 

“determinado a efetivação do IMPETRANTE frente aos quadros 

permanentes de Servidores Públicos do Município de Rondonópolis para o 

cargo de Contador, diante da comprovação das vagas existentes, e não 

assumidas.;”. Decido. 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 8ª posição, isto é, fora do número de vagas previsto no 

edital - 4 (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. Ora, é certo 

que o quinto e o sexto colocado foram convocados em razão da 

desistência do primeiro e terceiro colocados. Assim, caso ocorra a 

desistência do quinto classificado – conforme aduz o Impetrante -, em 

princípio, deverá ser convocado o sétimo classificado. Portanto, a 

desistência do quinto colocado não garante o direito subjetivo à nomeação 

da parte Impetrante, uma vez que é o oitavo classificado. Assim, em 

princípio, não restou demonstrado a existência de vaga disponível, de 

modo que não há que se falar em direito líquido e certo à nomeação. Com 

efeito, 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

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1005879-52.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO MARQUES MATTAR (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DUILIO PIATO JUNIOR OAB - MT3719/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 

1005879-52.2018.8.11.0003. IMPETRANTE: THIAGO MARQUES MATTAR 

IMPETRADO: EXMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS 

Vistos etc., Cuida-se de mandado de segurança impetrado por THIAGO 

MARQUES MATTAR em face do JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO - 

PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS. Como causa de pedir, 

sustenta a Impetrante que: “O Impetrante participou do Concurso Público 

de Provas para o Provimento Efetivo de Cargos do Quadro Permanente da 

Prefeitura Municipal de Rondonópolis, Edital n. 01/2016-PMR, publicado em 

16 de fevereiro de 2.016. O aludido edital, entre outras previa vagas a 

serem preenchidas por candidatos que possuíssem curso superior, sendo 

abertas 05 vagas para o cargo de Jornalista, tendo como requisitos 

básicos, como se observa do próprio edital: “Diploma de graduação de 

curso superior em Jornalismo, ou em Comunicação Social com habilitação 

em Jornalismo, reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC), e registro 

no Conselho/Delegacia ou Órgão quando este exigir para o exercício do 

cargo. Tais vagas foram disponibilizadas para ampla concorrência, tendo 

a impetrante sido classificado, em 9º lugar, restou considerado como 

CLASSIFICADA, nos termos do próprio edital, como se depreende de parte 

da lista do resultado oficial do concurso que circulou no DIORONDON n. 

3.764, em 1º de agosto de 2.016. (...) E este é o caso da impetrante, 
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encontra-se classificado, aguardando a disponibilidade de vagas. Ocorre 

que, a inexistência de vagas disponíveis para que a Impetrante seja 

convocado, ao contrário que que deveria ocorrer não se dá pelo 

preenchimento destas pelos candidatos aprovados, pois cumpre salientar 

que dos aprovados, apenas 03 estão exercendo seus cargos: Danielly 

Tonin (aprovada em 1ª lugar), Roberta Azambuja (aprovada em 2º lugar) e 

Rafael Vicentini (aprovado em 5º lugar), haja vista que Renata Tano 

Portela (aprovada em 3º lugar) não atendeu à convocação, e Orisnete 

Lúcia Zanelato, assumiu o cargo conforme se denota na portaria n. 22.155 

publicada em 14 de junho de 2.017, mas a seu pedido foi exonerada em 1º 

de setembro de 2.017, pela portaria n. 22.512. Assim, observe-se que 

nessa primeira análise já existem duas vagas em aberto, nos termos do 

concurso público, acima citado, os demais cargos estão preenchidos por 

pessoas que além de não aprovadas no concurso, não possuem os 

requisitos necessários para o preenchimento destas. Destaca-se ainda 

que existe um concurso anterior, cuja vaga fora preenchida pela jornalista 

Coracy Lima, mas que aposentou-se voluntariamente em janeiro de 2.016. 

Se considerada também a vaga deixada pela servidora acima citada, três 

são as vagas disponíveis junto à impetrada, não havendo portanto 

qualquer justificativa para a não convocação da impetrante. Partindo de 

tais premissas, pugna a concessão, in limine e inaudita altera pars, do 

mandamus a fim de: “que convoque o nomeie a Impetrante para o cargo de 

jornalista, em razão de sua classificação no concurso público promovido 

pela Impetrada, nos termos do Edital 001/2.016, sendo evidente a 

existência de vaga ou o preenchimento das mesmas por pessoal que não 

atende os requisitos do concurso, e não foram no mesmo aprovados, 

considerando que o prazo para a validade do concurso expira no próximo 

dia 27 de julho de 2.018;”. Decido. 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 9ª posição, isto é, fora do número de vagas previsto no 

edital - 5 (cinco) 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, 

prima facie, a vaga a ser preenchida em decorrência da aposentadoria da 

jornalista Coracy Lima, já foi computada nas vagas disponível no 

concurso, uma vez que aposentadoria ocorreu em janeiro de 2016 e o 

edital do certame foi publicado em fevereiro 2016. Assim, em princípio, não 

restou demonstrado a existência de três vagas a serem preenchidas. Se 

não bastasse isso, é certo que para convocação do Impetrante é 

necessário à disponibilidade de quatro vagas o que, em princípio, não 

restou demonstrada. E, por outro lado, 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. Ora, 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

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1005888-14.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO FERREIRA DOS SANTOS SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON MENDES FERREIRA JUNIOR OAB - MT0016052A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Prefeitura de Rondonópolis-MT (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 

1005888-14.2018.8.11.0003. IMPETRANTE: MARIA DO CARMO FERREIRA 

DOS SANTOS SILVA IMPETRADO: PREFEITURA DE RONDONÓPOLIS-MT 

Vistos etc., Cuida-se de mandado de segurança impetrado por MARIA DO 

CARMO FERREIRA DOS SANTOS SILVA em face do PREFEITO DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS. Como causa de pedir, sustenta a 

Impetrante que: “Insurge o impetrante para informar a este r.juízo de direito 

que se inscreveu no Concurso Público para provimento do cargo de 

PEDAGOGO junto ao Município de Rondonópolis/MT, a qual incialmente 

tinha destinado 8 (oito) vagas para o cargo pleiteado pela mesma, 

conforme se constata-se através das cópias do Edital de Abertura do 

concurso nº 01/2016. Acresce ainda que na data de 24/abril/2016 

realizaram-se as provas, as quais a Impetrante teve plena participação e 

classificação. A Impetrante informa a Preclara Julgadora que o resultado 

foi divulgado em 26/julho/2016, esta classificando-se em 11º (décimo 

primeiro) lugar para o Cargo em que concorreu – PEDAGOGO, tudo em 

conformidade com cópia de documento que demonstra o resultado do 

concurso. O concurso foi homologado através do edital 3764/2018 na data 

de 27 de Julho do ano de 2016, finalizando o processo para provimento 

efetivo do quadro de cargos permanente da Prefeitura Municipal de 

Rondonópolis/MT. Diante mão, o então Prefeito fez a convocação dos 

profissionais aprovados para se apresentarem ao Departamento de 

Recursos Humanos munidos de documentação, com o provimento no 

respectivo cargo de acordo com a legislação em vigor, para as devidas 

nomeações. Nesta linha, os primeiros aprovados foram convocados, 

momento que houveram algumas exonerações a pedido de alguns 

profissionais, não sendo convocados outros candidatos para suprir as 

vagas destinadas. Entretanto, a segunda colocada pediu exoneração na 

data de 23/março/2018, através do edital número 4.167/2018. Deste meio, 

o Município não efetuou a convocação de outra participante, momento que 

novamente através do decreto 4027 de 28/Agosto/2017, a candidata de 

número 4 (quatro) WALDIANE DA SILVA COSTA, também solicitou sua 

exoneração, veja: Diante da recusa do 2º (segundo) e 4º (quarto) 

colocados, a unidade Coatora NÃO efetuou a convocação dos demais 

classificados, momento que houve o surgimento de 2 (duas) vagas 

destinadas aos próximos classificados. Nesta linha, não houve a 

convocação dos candidatos de número 9,10 deixando a vacância de 02 

(duas) vagas, uma vez que o Município não pretende efetuar a 

convocação da Impetrante. Partindo de tais premissas, pugna a 

concessão, in limine e inaudita altera pars, do mandamus a fim de: 

“determinado a efetivação do IMPETRANTE frente aos quadros 

permanentes de Servidores Públicos do Município de Rondonópolis para o 

cargo de PEDAGOGO, diante da comprovação das vagas existentes, e 

não assumidas;”. Decido. 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 
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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 11ª posição, isto é, fora do número de vagas previsto 

no edital - 8 (oito) 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. Se não 

bastasse isso, é certo que para convocação do Impetrante é necessário à 

disponibilidade de três vagas, mas alegou o surgimento de 2 (duas) vagas, 

o que não atingiria a sua posição. Assim, em princípio, não restou 

demonstrado a existência de vaga disponível, de modo que não há que se 

falar em direito líquido e certo à nomeação. Com efeito, 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 739965 Nr: 1959-29.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSINETE MARCOLINO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 

(INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:MT/5646

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação e Provimento nº 56/07-CGJ, impulsiono estes 

autos, a fim de intimar a parte o advogado da parte requerente, para, 

querendo, contrarrazoar os embargos de declaração apresentados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 793705 Nr: 11751-70.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONTAK INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP, 

JAMES NELSON HACK, ARI NELSON HACK, ALCEU RIBEIRO, ISABEL 

SCHUWANK MAGGI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANA CRISTINA HACK - 

OAB:23.937-O/MT

 Nos termos da legislação e Provimento nº 56/07-CGJ, impulsiono estes 

autos, a fim de intimar a parte o advogado da parte executada, para, 

querendo, contrarrazoar os embargos de declaração apresentados.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 324676 Nr: 1730-75.1991.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE LUIZ RODRIGUES PIMENTEL, 

WLAIR PEREIRA DUTRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO - 

OAB:5152-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WLASIR SILVANO PEREIRA - 

OAB:2.632-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) WLASIR SILVANO 

PEREIRA, para devolução dos autos nº 1730-75.1991.811.0003, Protocolo 

324676, 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): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 772694 Nr: 3445-15.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS PRESTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA BAVARESCO DE SOUZA 

- OAB:MT/ 14.627

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR FEDERAL - 

OAB:OAB/RS 59323

 Vistos etc.,

Cuida-se “Ação de Restabelecimento do Benefício Auxílio-Doença, 

posterior conversão em auxílio-doença acidentário c/c aposentadoria por 

invalidez, com tutela de antecipada” ajuizada por JOSE CARLOS PRESTES 

em face do INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

O INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL apresentou proposta 

de acordo nos autos –fls. 184/185.

A parte autora concordou com os termos da proposta – fls. 188 -.

É o relatório.

Decido.

Em análise às circunstâncias e elementos dos autos, tenho que o termo de 

acordo apresentado comporta homologação.

Certo é que se mostra lícito às partes buscarem a finalização de 

demandas mediante concessões mútuas, inclusive, dispensando o 

magistrado de julgar as diversas questões postas nos autos, cabendo 

verificar apenas e tão-somente a satisfação dos requisitos formais do 

negócio jurídico, homologando a manifestação da vontade apresentada 

pelas partes.

No caso, vislumbro que as partes são capazes e nada obsta a 

homologação da transação celebrada nos autos.

Com efeito, a sentença homologatória de conciliação ou de transação é 

título executivo judicial, possuindo ela eficácia da sentença condenatória, 

segundo estabelece o art. 515, do Código de Processo Civil.

 Assim, diante do termo de acordo apresentado, outro caminho não há 

senão a homologação do acordo pactuado nos autos.

Ante o exposto, HOMOLOGO O ACORDO, supra citado para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, e, em consequência julgo extinto o presente 

feito, com resolução de mérito, face ao disposto no artigo 487, inciso III, b, 

do Código de Processo Civil.

Concedo a parte autora os benefícios da justiça gratuita, e a condeno ao 

pagamento das custas processuais, mas suspendo a sua execução em 

face ao disposto no art. 98, § 3º do CPC.

Arquivem-se, com as cautelas de estilo e anotações de praxe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 789453 Nr: 10012-62.2015.811.0003

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILDO ERNESTO VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR FEDERAL - 

OAB:OAB/RS 59323

 Vistos etc.,

Trata-se de Cumprimento de sentença apresentado pela parte exequente 

Nildo Ernesto Vieira em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

 No entanto, a parte exequente não apresentou o valor e a memória de 

cálculo discriminada, nos termos do art. 534 do CPC.

 Assim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a inicial, nos termos do art. 534 do CPC, sob pena de 

arquivamento.

 Decorrido o prazo, com a manifestação, voltem os autos conclusos. Em 

caso de inércia, arquive-se com as devidas baixas.

 Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 727910 Nr: 8750-48.2013.811.0003

 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: CARLOS JOSE MENESES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

A parte autora aduz que, em 20.04.2016, foi proferida sentença em que se 

reconheceu o direito ao benefício de aposentadoria por invalidez, mas 

que, se passado mais de um ano e cinco meses, até a presente data a 

Requerida não cumpriu a ordem judicial.

No caso, é certo que a sentença proferida nos autos – fls. 142/146 – não 

concedeu antecipação de tutela, bem como os autos foram encaminhados 

para o tribunal para reexame necessário.

Com efeito, dispõe o artigo 496 do Código de Processo Civil que, em caso 

de reexame necessário, a decisão só produzira efeitos após a sua 

confirmação pelo tribunal, in verbis:

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito 

senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

Logo, não há que se falar em descumprimento da decisão judicial, uma vez 

que sentença que reconheceu o direito da parte autora só surtirá efeitos 

após o trânsito em julgado.

Ademais, na sentença não foi concedido a antecipação de tutela, de 

maneira que não há como reconhecer o direito a implantação desde a 

sentença proferida.

Por outro lado, o réu demonstrou que tomou as providências devidas para 

implantação do benefício reconhecido na sentença.

Assim, não reconheço o descumprimento da tutela jurisdicional.

Ante o exposto, manifestem-se as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, 

requerendo o que entender por direito, sob pena de extinção do 

cumprimento de sentença.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 716999 Nr: 12409-02.2012.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOCIEDADE EDUCACIONAL DE RONDONOPOLIS S/C 

LTDA CIE, IRACEMA DINARDI PEIXOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS, 

EADCON SOCIEDADE DE EDUCACIONAL CONTINUADA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA. - OAB:7666-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIMONE ZONARI 

LETCHACOSKI - OAB:18445/PR

 Vistos etc.,

A) Recebo a presente demanda e ratifico todos os atos processuais 

realizados nos autos.

B) Intimem-se as partes para que especifiquem, no prazo de 15 (quinze) 

dias, as provas que pretendem produzir justificando-as, sob pena de 

indeferimento.

C) Nada sendo requerido, retornem-se os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 806685 Nr: 16945-51.2015.811.0003

 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: VIVIANE PAIVA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:15471/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS-MT - OAB:

 Vistos etc.,

Na espécie, verifico que constou na decisão retro que a liquidação de 

sentença é em face do Estado de Mato Grosso - fls. 169/170 –.

No entanto, é certo que a liquidação de sentença é em face do Município 

de Rondonópolis.

Assim, por se tratar de erro material, o juiz poderá, de ofício corrigir o vício 

apresentado.

Nesse sentido:

RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MATERIAL EVIDENCIADO NO 

ACÓRDÃO QUE JULGOU A APELAÇÃO. CORREÇÃO, DE OFÍCIO, APÓS 

TRÂNSITO EM JULGADO. POSSIBILIDADE. Conforme artigo 494, I do NCPC, 

o juiz pode alterar de ofício uma decisão para corrigir inexatidões 

materiais; e, de acordo com a doutrina e a jurisprudência do Eg. STJ, o 

erro material pode ser sanado inclusive após o trânsito em julgado. Erros 

materiais são os enganos involuntários retratados em discrepâncias entre 

o que se quis afirmar e o que restou escrito no texto da decisão; ocorrem, 

pois, quando o que está registrado não corresponde à intenção do juiz. 

Caso em que a fundamentação do acórdão prolatado quando do 

julgamento da Apelação Cível deu a entender pela inexistência de ilícito, 

mas constou do dispositivo e da ementa a negativa de provimento do apelo 

da ré quando, em verdade, deveria ter dado provimento ao recurso. Erro 

material corrigido de ofício, com julgamento de improcedência da ação. DE 

OFÍCIO, CORRIGIRAM ERRO MATERIAL, DANDO PROVIMENTO À 

APELAÇÃO. (Apelação Cível Nº 70062663208, Décima Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 

24/08/2017).

(TJ-RS - AC: 70062663208 RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Data de 

Julgamento: 24/08/2017, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 30/08/2017)

Ante o exposto, de ofício, corrijo erro material apresentado na decisão 

retro e onde constava “Estado de Mato Grosso” passa a constar 

“Município de Rondonópolis”.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 392666 Nr: 6209-52.2007.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIAO BISPO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIBELE SILVA PRIETCH - 

OAB:MT/9947 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Na espécie, o Munícipio de Rondonópolis, ora executada, insurge-se às 

fls. 343/346 quanto aos cálculos apresentados, uma vez que houve a 

apresentação dos honorários sucumbenciais referentes aos Embargos à 

Execução nos autos principais, bem como discute os valores referentes à 

adicional de assiduidade.

 De outro lado, a parte exequente afirma que já retirou os honorários 

sucumbenciais contidos nos embargos à execução, aduzindo que não 

pode mais haver discussão em relação ao adicional de assiduidade, uma 

vez que já houve a preclusão da questão com a sentença de 

improcedência dos referidos embargos. Assim, impugna a alegação e os 

cálculos e requer a condenação do Município em litigância de má-fé.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103071/8/2018 Página 546 de 688



 Decido.

 No caso, os embargos à execução – cód. 801796 – foram julgados 

improcedentes – fls. 328/329 -, de modo que o cálculo apresentado 

inicialmente – fls. 316/317 – encontra-se incontroversos, não podendo a 

parte executada se insurgir novamente em relação aos valores.

 Desse modo, deve existir apenas a atualização dos valores 

incontroversos para o devido pagamento do RPV.

 No tocante ao pedido de litigância de má-fé, não vislumbro a sua 

ocorrência apenas por nova insurgência quanto aos cálculos por parte do 

Munícipio.

 Assim, levando-se em consideração o Provimento n° 11/2017- CM, bem 

como tempo transcorrido desde a última atualização incontroversa – fls. 

316/317 –, remetam-se ao Departamento da Secretaria Auxiliar da 

Presidência do Tribunal de Justiça para devida atualização, conforme art. 

3° § 1° do Provimento, por meio de malote digital (ou e-mail funcional), com 

as devidas informações requisitadas (I- sentença; II- acórdão – se houver 

– III- o titulo que deu origem ao cálculo e suas alterações; IV- o calculo 

originário da liquidação; V- informação referente à prioridade legal;).

Com a atualização, voltem os autos para homologação dos cálculos e 

expedição do RPV.

 Int.

 Após, voltem-me os autos conclusos para penhora.

Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 716327 Nr: 11697-12.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANILDO STEINKE, TATIANE SAYURI UEDA MIQUELOTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE SAYURI UEDA 

MIQUELOTI - OAB:8877-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR FEDERAL - 

OAB:OAB/RS 59323

 Vistos etc.,

Ivanildo Steinke e Tatiane Sayuri Ueda Miqueloti, devidamente qualificados 

e representado nos autos, propuseram execução de sentença em face do 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

O INSS informou o pagamento da Requisição de Pequeno Valor expedida 

nos autos.

 Decido.

Com efeito, disciplina o art. 924, inciso II do Código de Processo Civil que a 

extinção da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação, 

ocorrendo, via de consequência, a perda do objeto da ação.

 No caso, resta demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da 

dívida.

Ante o exposto, julgo e declaro extinta a presente execução, com 

fundamento no art. 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Expeçam-se alvarás do valor depositado conforme dados bancários 

informados.

 Sem custas e honorários advocatícios.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se, com as cautelas de estilo e 

anotações de praxe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 409567 Nr: 5287-74.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADALBERTO LOPES DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADALBERTO LOPES DE SOUSA - 

OAB:3948/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 - CGJ impulsiono 

estes autos com vista ao Procurador do Exequente, a fim de intimá-lo para 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias sobre a petição de fls. 270.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 788858 Nr: 9748-45.2015.811.0003

 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: SERGIO DEL CISTIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA SILVA LIMA - 

OAB:4272/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA acerca da juntada aos autos do Laudo 

Técnico Pericial constante de fls. 148/166.

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 761841 Nr: 14427-25.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSKINE TRANSPORTES RODOVIARIOS DE 

CARGAS LTDA, KIOSHI YANO PRACA ROCHA POMBO, NEUSA HIROMI 

YANO PRACA POMBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO DOS 

SANTOS - OAB:22629/PR, CARLOS ALBERTO DOS SANTOS E 

ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB:837, CLEBER TADEU YAMADA - 

OAB:19012 -PR

 INTIMAÇÃO DO EXECUTADO atraves de seu advogado, por seu 

advogado para informar os dados bancários, para que se proceda à 

devolução de 70% dos valores bloqueados nos autosu favor.

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 768675 Nr: 1565-85.2015.811.0003

 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: SEBASTIAO PEDRO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIANE CAROLINE ROESLER - 

OAB:, WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES - OAB:22656/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 "...... Assim, por se tratar de cálculo complexo para apurar o percentual 

devido, desde já nomeio como perito o contador MARCIO FERREIRA DE 

OLIVEIRA, que pode ser encontrado na Avenida Alameda das Rosas, 

2500, Cond. Terra Nova, Casa 713, Colina Verde, Rondonópolis – MT, CEP: 

78740-405 e nos telefones: (66) 9972-0091, (66) 9622-9967, (66) 

8422-8138, e-mail marciocontador@gmail.com. (....) . Assim, no que 

concerne ao valor dos honorários periciais, fixo em R$ 370,00 (trezentos 

e setenta reais), a teor da Resolução Nº 232 do Conselho Nacional de 

Justiça, levando em consideração a complexidade do trabalho a ser 

desenvolvido e do tempo exigido para elaboração do laudo.Cientifique-se o 

perito quanto a sua nomeação e aos honorários periciais fixados. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem 

impedimento ou suspeição do perito nomeado, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC. Intime-se o requerido para que pague os honorários 

periciais, por meio de depósito judicial, no prazo de 20 (vinte) dias.Para a 

realização da perícia, intime-se desde já o Estado de Mato Grosso para 

juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, a nomenclatura do cargo da 

autora atualmente, bem como o vencimento deste cargo, no período de 

11/1993 até 02/1994 e a respectiva data em que ocorreu o pagamento dos 

vencimentos, neste período.Com o depósito e apresentado os 

documentos, intime-se o perito para dar início aos trabalhos, 

encaminhando-se os quesitos apresentados pelas partes, cientificando-o 

de que deverá informar nos autos a data de início da perícia, a fim de que 

as partes possam ser intimadas, nos termos do artigo 474 do CPC. O 

prazo para a confecção do Laudo Pericial é de 30 (trinta) dias, devendo o 

perito responder aos quesitos apresentado nos autos. Por fim, cientifico 

que manifestarei a respeito da execução dos honorários advocatícios na 

oportunidade da decisão da liquidação.Às providências.
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Decisão

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002635-18.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT0011846A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Moto Honda 

Da Amazonia Ltda contra o despacho inicial que apenas determinou a 

citação da parte ré, na ação anulatória movida em face do Município de 

Rondonópolis. Aduz a Embargante que há omissão na decisão, uma vez 

que não se manifestou quanto à tutela de urgência para suspensão do 

processo administrativo junto ao PROCON, bem como a cobrança do 

débito. Assim, pleiteia o acolhimento dos presentes embargos de 

declaração para o suprimento da questão levantada. A parte Embargada 

manifestou que a multa fixada no PROCON foi devidamente fundamentada, 

não podendo ser rediscutido o mérito administrativo, inexistindo os 

requisitos para a concessão da tutela de urgência. Afirma ainda que não 

houve o depósito prévio para a garantia do juízo, nos termos do art. 151,II 

do CTN para que haja a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, de 

modo que deve ser indeferida a tutela. É o relatório. Decido. Extrai-se do 

relatório que se trata de Embargos de Declaração opostos por Moto Honda 

Da Amazonia Ltda ao fundamento que o despacho inicial foi omisso em 

relação ao pedido de tutela de urgência. Em se tratando de Embargos de 

Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, 

contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de 

Processo Civil, in verbis: “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.” Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão assiste à Embargante. Na espécie, é certo 

que o despacho foi omisso foi omisso quanto ao pedido de tutela de 

urgência. Ante o exposto, conheço dos Embargos de Declaração opostos 

e o acolho, para o fim de sanar a omissão apontada, passando à análise 

do pleito de tutela de urgência: “Sustenta a parte autora como causa de 

pedir: ‘Assim, comprovou a Autora, nos autos do referido processo 

administrativo, a total ausência de infração às disposições previstas no 

Código de Defesa do Consumidor, já que quando oportunizado, a mesma 

atendeu as reclamações, razão pela qual, pleiteou o cancelamento da 

reclamação, não havendo assim, embasamento fático e jurídico para os 

pedidos. Todavia, não obstante os argumentos apresentados pela Autora, 

dentro do prazo legal, o Procon Rondonópolis, em um ato arbitrário e ilegal, 

considerou que a Autora incidiu em prática abusiva, sem, todavia, 

fundamentar a sua decisão, e, por via de consequência, condenou a 

Autora no pagamento da absurda multa no valor de R$ 7.000,00 (sete mil 

reais), conforme decisão administrativa, nos autos do Processo 

Administrativo em epígrafe, que segue anexo. Destaca-se, por oportuno, 

que a penalidade foi aplicada com base nos artigos 18 do Código de 

Defesa do Consumidor sob a alegação genérica de que a Autora havia 

infringido o referido artigo. Diante do patente equívoco cometido pela 

autoridade administrativa, a Autora interpôs o recurso cabível. No entanto, 

o Procon Rondonópolis negou provimento ao recurso interposto, mantendo 

incólume a decisão administrativa proferida em primeira instância. 

Entretanto, considerando que a Autora não infringiu nenhum dispositivo da 

legislação consumerista, arbitrária e ilegal se revela a decisão proferida 

em sede administrativa, sendo de rigor a sua anulação e, via de 

consequência, da penalidade injustamente aplicada contra a ora Autora, 

consoante a seguir será demonstrado.’ Em se tratando de pedido de tutela 

de urgência, necessário se apresenta a verificação do preenchimento dos 

requisitos exigidos pelo no art. 300 do Código de Processo Civil, quais 

sejam: elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Além disso, a tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, a teor do que dispõe o 

parágrafo 3º do referido artigo. Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que a pretensão se apresenta 

nebulosa, nesta fase de cognição sumária. No caso, não há que se falar 

em plausibilidade do direito substancial invocado a revelar de imediato a 

probabilidade do direito, uma vez que as alegações estão fundadas em 

informações unilaterais da parte autora. Ademais, é inviável, em cognição 

sumária, a análise do mérito de uma decisão administrativa que foi 

devidamente fundamentada e respeitada à ampla defesa e o contraditório. 

Se não bastasse isso, é certo que é plenamente legal a aplicação de multa 

administrativa nos termos do artigo 56, I do Código de Defesa do 

Consumidor, bem como, a princípio, não verifico que os valores fixados se 

encontram fora do parâmetro de razoabilidade e proporcionalidade, 

mormente porque na fundamentação da penalidade ocorreu dosimetria da 

multa aplica e constou que o valor foi fixado em consideração a 

reincidência da prática abusiva. Nesse sentido: RECURSO DE AGRAVO 

DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA 

APLICADA PELO PROCON – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO 

– IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO 

CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DESACERTO DA IMPOSIÇÃO DA 

MEDIDA – QUESTÃO QUE DEVE SER ANALISADA NO DECORRER DA 

AÇÃO DE BASE, APÓS DILAÇÃO PROBATÓRIA - AUSÊNCIA DOS 

REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA 

– INTERLOCUTÓRIA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. 1. Para obter êxito 

na concessão do pedido de tutela antecipada é necessário o 

preenchimento, concomitantemente, dos requisitos previstos no artigo 273, 

do Código procedimental Civil/73. A ausência de quaisquer deles torna 

imperioso o indeferimento desta medida. 2 – Impõe-se o indeferimento do 

pedido de antecipação de tutela quando não restar comprovado pela 

postulante a verossimilhança das alegações, porquanto, nessa fase 

preliminar impositiva, evidencia-se a legitimidade do ato praticado pela 

Administração Pública/PROCON-MT. 3 - A apresentação de fiança 

bancária, ou seguro garantia, não é suficiente para a suspensão da 

exigibilidade do crédito tributário. A suspensão da exigibilidade do crédito 

tributário só ocorre mediante o depósito em dinheiro do montante integral 

devido, conforme o disposto no art. 151, II, do CTN, no qual não consta a 

possibilidade de suspensão por meio de fiança bancária. (AI 139658/2015, 

DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 03/10/2016, Publicado no DJE 07/10/2016) Por derradeiro, se não 

houve a garantia do juízo, não há como se suspender a exigibilidade do 

débito, nos termos do art. 151 do CTN. Com efeito, essas circunstâncias 

tornam temerária a concessão da providência reclamada, restando 

prudente o aguardo da formação do contraditório. Ante o exposto, indefiro 

o pedido de tutela de urgência requerido.” Intimem-se ambas as partes 

para especificarem as provas que pretendem produzir, no prazo de 05 

(cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos para sentença, observada 

a ordem cronológica de conclusão. Int. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 630076 Nr: 2352-28.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO ROSA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 I – Recebo a apelação de fl. 230, pois tempestiva.

II – Intime-se o apelante para, em 08 (oito) dias, apresentar as suas razões 

recursais.

III – Após, dê-se vista ao Ministério Público para, no mesmo prazo, 

apresentar contrarrazões.

IV – Por fim, remetam-se os autos ao E. TJMT para apreciação do recurso, 

com os mais sinceros elogios.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 600727 Nr: 5163-97.2011.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERNANDO MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 I – Defiro o pedido retro.

II – Designo para o dia 15 de agosto de 2018, às 13:20, audiência para 

oitivar a vítima .

III – Requisite-se a vítima e intimem-se as partes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 627387 Nr: 323-05.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE MARQUES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Considerando que existem objetos apreendidos no presente feito e 

mesmo foi devidamente sentenciado, faz-se necessário dar uma 

destinação dos objetos constantes as fls.35 e 201.

 Sendo assim,

I – Declaro o perdimento dos objetos constantes nos termo de exibição e 

apreensão, fls. 35 e 201.

II – Nos termos do disposto no art. 25, caput, da Lei nº 10.826/03, 

observadas as cautelas de estilo, encaminhem-se as armas de fogo, 

apreendidas as fls. 35, um revólver calibre 32, série 366019, marca Smith 

& Wesson e fls. 201, qual seja, um revolver calibre 38, marca Taurus, nº 

GY440555 ao Comando do Exército.

III – Após, arquive-se observando as cautelas de praxe.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 643103 Nr: 4430-58.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLLEY FERREIRA LEAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adeir Alexsander Froder - 

OAB:9699 MT

 I – Considerando que na data apaziguada o representante ministerial 

estará usufruindo de férias regulares, entendo por bem redesignar a 

sessão de julgamento para o dia 17 de outubro de 2018, às 09:00.

II – Expeça-se o necessário para a realização do ato.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 631425 Nr: 3511-06.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIVAL ALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 I – Ao Ministério Público para manifestar-se.

 II – Após, voltem-me conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 333738 Nr: 4551-96.2010.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUDSON LUIZ SANTOS GUIMARAES, RENATO 

CARO MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, Onório Gonçalves da Silva Júnior - OAB:12.992-MT

 I – Recebo a apelação de fl.218, pois tempestiva.

II – Intime-se o apelante para, em 08 (oito) dias, apresentar as suas razões 

recursais.

III – Após, intime-se a defesa para, no mesmo prazo, apresentar 

contrarrazões.

IV – Por fim, remetam-se os autos ao E. TJMT para apreciação do recurso, 

com os mais sinceros elogios.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 222164 Nr: 1969-12.1999.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MACHADO DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thelma Aparecida Garcia 

Guimaães - OAB: 3.402

 I – Remetam-se os autos ao representante do Ministério Público para 

manifestar-se quanto a possível ocorrência do instituto da prescrição.

II – Após, voltem-me conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 619585 Nr: 2668-75.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILENO CORREIA NANTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Considerando que existem objetos apreendidos no presente feito e 

mesmo foi devidamente sentenciado, faz-se necessário dar uma 

destinação dos objetos constantes em fls. 15 e 53.

 Sendo assim,

I – Declaro o perdimento dos objetos constantes nos termo de exibição e 

apreensão, fls. 15 e 53.

II – Nos termos do disposto no art. 25, caput, da Lei nº 10.826/03, 

observadas as cautelas de estilo, encaminhem-se o projétil de arma de 

fogo, apreendido as fls. 53 ao Comando do Exército.

III – Oficie-se a Diretoria do Foro, para promover a destruição do material 

apreendido, fls. 15.

IV – Após, arquive-se observando as cautelas de praxe.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 622467 Nr: 5507-73.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONES MOREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adeir Alexsander Froder - 

OAB:9699 MT

 I – Recebo a apelação de fl. 987, pois tempestiva.

II – Intime-se o apelante para, em 08 (oito) dias, apresentar as suas razões 

recursais.

III – Após, dê-se vista ao Ministério Público para, no mesmo prazo, 

apresentar contrarrazões.

IV – Por fim, remetam-se os autos ao E. TJMT para apreciação do recurso, 

com os mais sinceros elogios.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 287732 Nr: 1877-92.2003.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRAZ ANTONIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AFONSO DOS SANTOS - 

OAB:16418/MT

 Deste modo, considerando ainda as diversas oportunidades em que não 

foi possível localizar o réu, o que demonstra a sua desídia com a aplicação 

da lei penal, se furtando por diversas vezes, posto que transcorrido mais 

de 30 (trinta) anos desde a data do fato, não há que se falar em qualquer 
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nulidade processual, sendo o que o réu, por diversas vezes se 

manifestou nos autos, inclusive desistindo do prazo recursal.Assim, rejeito 

as nulidades arguidas pelo réu, mantendo a realização da sessão plenária 

anteriormente designada.3. Dispositivo.I – INDEFIRO integralmente os 

pedidos apresentados pelo réu, fls. 414/424. II – Expeça-se o necessário 

para a realização da sessão designada as fls. 413.III – Renumerem-se os 

autos, a parte das fls. 413.IV – Intime-se a defesa e o Ministério Público 

quanto a esta decisão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 614296 Nr: 4924-25.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO MATTOS PEREIRA LOPES, DDAG, 

DIOMEDES ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Expeça-se o necessário para a realização da audiência retro, inclusive a 

intimação da testemunha Maria Cleuza de Jesus, observando o endereço 

indicado, fl. 227.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 614296 Nr: 4924-25.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO MATTOS PEREIRA LOPES, DDAG, 

DIOMEDES ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA - OAB:OAB/MT 15193

 Intimação do advogado do Senhor Dionmedes, Doutor Getúlio Baldoníno 

da Silva Terra Júnior, OAB/MT 15.193, para comparecer à audiência de 

instrução, designada para o dia 08 de agosto de 2018, às 13:20.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 664898 Nr: 13226-04.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS VINICIUS DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETULIO BALDOÍNO DA 

SILVA TERRA JUNIOR - OAB:15193

 Vistos etc.

Recebo o recurso de apelação interposto pelo réu Marcos Vinícius Dias à 

fl. 171, ante a certificação de sua tempestividade (fl. 169), em seus legais 

efeitos.

Formalizado o recurso de apelação interposto, já com as suas razões (fls. 

173/175) e contrarrazões (fls. 176/180), 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.: 668333 Nr: 1155-33.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONICE DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REMI CRUZ BORGES - 

OAB:11148-A

 Vistos etc.

Ante o teor do ofício de fl. 20, por meio do qual o delegado de polícia civil 

informa que a vítima Rogério Augusto de Oliveira Neves se encontra em 

gozo de férias. Assim, não me resta alternativa senão redesignar a 

presente audiência para o dia 26 de setembro de 2018, às 17h, devendo 

ser comunicado o Juízo deprecante.

Requisite-se o investigador de policia Rogério Augusto de Oliveira Neves.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 326792 Nr: 4846-70.2009.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER PEDRO LIMA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ary da costa campos - 

OAB:16.944/b MT

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de expedição de oficio ao Juízo da Vara da Infância e 

Juventude desta Comarca, solicitando cópia do CD de inquirição dos 

adolescentes referidos pelo parquet. Com sua vinda, ciência ao MP e à 

Defesa acerca de seu conteúdo.

 Concedo o prazo de cinco dias para o advogado Dr. Fernando Ferreira de 

Lima OAB/MT – 24.279/O juntar aos autos instrumento de 

substabelecimento

Designo audiência de continuação para o dia 08 de outubro de 2018, às 

14h15min.

Dê-se vista dos autos ao Ministério Público para o fim requerido.

Se declinados nos autos os atuais endereços da vítima Ebrson Ferreira 

Gomes, da testemunha Adeildo Martins de Paula e dos informantes Pedro 

Henrique Gonçalves dos Santos e Douglas Maykon Rodrigues Neves, 

autorizo desde já a expedição de mandado de intimação ou, se residirem 

em outras comarcas, carta precatória com a finalidade de procederem as 

suas inquirições.

Requisite-se o réu, haja vista que atualmente está preso por outro 

processo, afixando-se no feito a tarja azul pertinente.

 Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 659700 Nr: 8740-73.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADIMERCIO CORDOVA DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO MEDEIROS ARAUJO 

- OAB:13068

 Vistos etc.

 Dê-se vista dos autos ao Ministério Público para que se manifeste acerca 

do pedido de rejeição da denúncia apresentado pela defesa do acusado 

Adimercio Cordova da Rosa na oportunidade de resposta à acusação, 

apresentada às fls. 52/56.

Defiro a juntada dos documentos apresentados à fl. 57, nos termos do 

artigo 231 do Código Processual Penal.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 629063 Nr: 1608-33.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHAEL JONATHANN ALVES OSSUNA 

MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO GONÇALVES 

RAPOSO - OAB:9892-B

 (...) Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o 

acusado MICHAEL JONATHANN ALVES OSSUNA MOURA como incurso 

na imputação deduzida nos termos do art. 155, § 4º, inciso II, c/c art. 71, 

ambos do Código Penal.Em observância ao disposto no art. 68 do Código 

Penal e, levando-se em consideração o critério trifásico de composição da 

pena, passo a individualizá-la nos seguintes termos.Primeira fase: 

circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal: a)Culpabilidade: a 

“culpabilidade, entendida como circunstância judicial, refere-se à 
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reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do 

crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, 

julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011). (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 642932 Nr: 4298-98.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAUSTO EURICO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARDONIL M. GONZALEZ 

JUNIOR - OAB:13945

 Vistos etc.

Ante o teor do ofício de fl. 167, por meio do qual o major da polícia militar 

informa que os policias militares, Jeferson Roberto Ladislau Miranda se 

encontra em gozo de férias e Alex Weigert da Cruz está de licença para 

tratamento de saúde. Assim, não me resta alternativa senão redesginar a 

presente audiência para o dia 08 de outubro de 2018, às 15h15min.

Concedo o prazo de cinco dias para o advogado juntar aos autos 

instrumento de substabelecimento.

 Requisitem-se os policias militares Jeferson Roberto Ladislau Miranda e 

Alex Weigert da Cruz.

Saem os presentes intimados.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 666064 Nr: 14248-97.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCDSC, AAPF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETULIO BALDOINO DA 

SILVA TERRA JUNIOR - OAB:15.193 MT, GETULIO BALDOINO DA 

SILVA TERRA JUNIOR - OAB:15193

 Vistos.

Trata-se de ação penal em que foram condenados Paulo Cesar da Silva 

Carvalho e Adrieli Aparecida Porto, como incursos na prática dos crimes 

descritos no art. 157, § 2°, I e II (FATO 01), art. 157, § 2º, I e II (2º FATO), 

na forma do art. 70, todos do Código Penal, em continuidade delitiva e art. 

244-B da Lei nº 8.069/90 (FATO 03), todos em concurso material de 

crimes.

Desta feita, a defesa dos condenados interpôs recurso de apelação à fl. 

375, requerendo lhe fosse aberta vista dos autos, após o recebimento do 

referido recurso, para apresentação das razões.

Assim, aparentando preencher os requisitos subjetivos e objetivos para o 

seu processamento e, se interposto no prazo legal (à certificar 

tempestividade), recebo a Apelação em seus legais efeitos.

Nos termos do art. 600 do CPP, intime-se a defesa dos condenados para 

apresentação das razões recursais, após dê-se vista dos autos ao MP 

para contrarrazoar.

Juntadas as contrarrazões, nos termos do art. 601 do CPP, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, grafando nossas homenagens.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 672727 Nr: 4957-39.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURY JHONES DE LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO FERREIRA DA 

SILVA - OAB:14924/O

 Homologo a desistência de inquirição das testemunhas/vítimas Maria 

Aparecida Soares, Terezinha Maria Paula, Amanda Cecilia Lange Barbosa, 

Fernando Luiz dos Santos, Wanderley Costa de Oliveira, Marcos Antônio 

Ramos Junior, Cleonice Benedita França Soares, Nelson de Souza Neto, e 

Lauro Evaner Correa, para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

Diante da inquirição da testemunha, e vítimas, do interrogatório do réu, 

declaro encerrada a instrução processual e determino vista dos autos à 

defesa pelo prazo 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.: 671915 Nr: 4235-05.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO RODRIGUES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Assim, em virtude dos fatos narrados acima, bem como por tratar-se de 

réu preso ou se ainda os presentes autos versasse acerca de acusado 

na situação de solto, não pode esse juízo furtar-se de sua 

responsabilidade em decorrência da inércia de outrem, razão pela qual 

NOMEIO o advogado Alan Vieira Rocha – OAB/MT 20.982, o qual deverá 

ser intimado para apresentar memoriais finais em favor do réu DANILO 

RODRIGUES DE OLIVEIRA, no prazo legal.De outro giro, ante a 

necessidade de providências acerca da ausência de Defensor Público 

para atuar neste juízo, DETERMINO que seja oficiado à Defensoria Pública 

do Estado de Mato Grosso na pessoa do ilustre Defensor Público-Geral do 

Estado, para tomar as medidas necessárias que o caso requer. Devendo 

referido ofício ser instruído com cópia do documento encaminhado pela 

C o o r d e n a d o r i a  C r i m i n a l  d a  D e f e n s o r i a  P ú b l i c a  d e 

Rondonópolis/MT.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 662602 Nr: 11113-77.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE ALISSON FERREIRA DE ARRUDA, 

SEBASTIAO RODRIGO DE SOUSA SILVA, JULIO CESAR NUNES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:, 

JOAO BATISTA BORGES JUNIOR - OAB:7637/MT, Ricardo Henrique 

Ayala Barbosa - OAB:24.326-O/MT

 Assim, em virtude dos fatos narrados acima, bem como por tratar-se de 

réu preso ou se ainda os presentes autos versasse acerca de acusado 

na situação de solto, não pode esse juízo furtar-se de sua 

responsabilidade em decorrência da inércia de outrem, razão pela qual 

NOMEIO o advogado Alan Vieira Rocha – OAB/MT 20.982, o qual deverá 

ser intimado para apresentar razões recursais em favor do réu JÚLIO 

CESAR NUNES DA SILVA, no prazo legal.De outro giro, ante a 

necessidade de providências acerca da ausência de Defensor Público 

para atuar neste juízo, DETERMINO que seja oficiado à Defensoria Pública 

do Estado de Mato Grosso na pessoa do ilustre Defensor Público-Geral do 

Estado, para tomar as medidas necessárias que o caso requer. Devendo 

referido ofício ser instruído com cópia do documento encaminhado pela 

C o o r d e n a d o r i a  C r i m i n a l  d a  D e f e n s o r i a  P ú b l i c a  d e 

Rondonópolis/MT.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 664698 Nr: 13075-38.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDYGAR JOSÉ DA SILVA MAGALHÃES 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Assim, em virtude dos fatos narrados acima, bem como por tratar-se de 

réu preso ou se ainda os presentes autos versasse acerca de acusado 
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na situação de solto, não pode esse juízo furtar-se de sua 

responsabilidade em decorrência da inércia de outrem, razão pela qual 

NOMEIO a advogada Flávia Almirão dos Santos Espanga – OAB/MT 

10.085, a qual deverá ser intimada para apresentar memoriais finais em 

favor do réu EDYGAR JOSÉ DA SILVA MAGALHÃES SANTOS, no prazo 

legal.De outro giro, ante a necessidade de providências acerca da 

ausência de Defensor Público para atuar neste juízo, DETERMINO que seja 

oficiado à Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso na pessoa do 

ilustre Defensor Público-Geral do Estado, para tomar as medidas 

necessárias que o caso requer. Devendo referido ofício ser instruído com 

cópia do documento encaminhado pela Coordenadoria Criminal da 

Defensoria Pública de Rondonópolis/MT.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 670743 Nr: 3174-12.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOISES PEREIRA DA SILVA NETO, BRENDA 

COSTA DAVID GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR REZENDE 

WALDSCHMIDT - OAB:12624, DEFENSOR PÚBLICO - OAB:, 

MANOELITO DOS DIAS DE REZENDE NETO - OAB:16855

 Assim, em virtude dos fatos narrados acima, bem como por tratar-se de 

réu preso ou se ainda os presentes autos versasse acerca de acusado 

na situação de solto, não pode esse juízo furtar-se de sua 

responsabilidade em decorrência da inércia de outrem, razão pela qual 

NOMEIO a advogada Flávia Almirão dos Santos Espanga – OAB/MT 

10.085, a qual deverá ser intimada para apresentar razões recursais em 

favor do réu MOISES PEREIRA DA SILVA NETO, no prazo legal.De outro 

giro, ante a necessidade de providências acerca da ausência de Defensor 

Público para atuar neste juízo, DETERMINO que seja oficiado à Defensoria 

Pública do Estado de Mato Grosso na pessoa do ilustre Defensor 

Público-Geral do Estado, para tomar as medidas necessárias que o caso 

requer. Devendo referido ofício ser instruído com cópia do documento 

encaminhado pela Coordenadoria Criminal da Defensoria Pública de 

Rondonópolis/MT.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 658829 Nr: 7904-03.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WBJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Assim, em virtude dos fatos narrados acima, bem como por tratar-se de 

réu preso ou se ainda os presentes autos versasse acerca de acusado 

na situação de solto, não pode esse juízo furtar-se de sua 

responsabilidade em decorrência da inércia de outrem, razão pela qual 

NOMEIO o advogado Alan Vieira Rocha – OAB/MT 20.982, o qual deverá 

ser intimado para apresentar memoriais finais em favor do réu 

WELLINGTON BITTENCURT JACINTO no prazo legal.De outro giro, ante a 

necessidade de providências acerca da ausência de Defensor Público 

para atuar neste juízo, DETERMINO que seja oficiado à Defensoria Pública 

do Estado de Mato Grosso na pessoa do ilustre Defensor Público-Geral do 

Estado, para tomar as medidas necessárias que o caso requer. Devendo 

referido ofício ser instruído com cópia do documento encaminhado pela 

C o o r d e n a d o r i a  C r i m i n a l  d a  D e f e n s o r i a  P ú b l i c a  d e 

Rondonópolis/MT.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 668367 Nr: 1181-31.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE FERREIRA DO PRADO, PAULO 

HENRIQUE GOMES DE SOUZA, MAYCON FERNANDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Assim, em virtude dos fatos narrados acima, bem como por tratar-se de 

réu preso ou se ainda os presentes autos versasse acerca de acusado 

na situação de solto, não pode esse juízo furtar-se de sua 

responsabilidade em decorrência da inércia de outrem, razão pela qual 

NOMEIO a advogada Flávia Almirão dos Santos Espanga – OAB/MT 

10.085, a qual deverá ser intimada para apresentar resposta à acusação 

em favor dos réus PAULO HENRIQUE GOMES DE SOUZA e MAYCON 

FERNANDO DA SILVA, no prazo legal.De outro giro, ante a necessidade 

de providências acerca da ausência de Defensor Público para atuar neste 

juízo, DETERMINO que seja oficiado à Defensoria Pública do Estado de 

Mato Grosso na pessoa do ilustre Defensor Público-Geral do Estado, para 

tomar as medidas necessárias que o caso requer. Devendo referido ofício 

ser instruído com cópia do documento encaminhado pela Coordenadoria 

Criminal da Defensoria Pública de Rondonópolis/MT.Cumpra-se, expedindo 

o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 609753 Nr: 7649-21.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDEIR BORGES DOS SANTOS, ALTAMIRO 

SEVERINO MAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adeir Alexsander Froder - 

OAB:9699 MT, MILENE DOS REIS MAIA - OAB:15.994-MT, Thelma 

Aparecida Garcia Guimaães - OAB: 3.402

 Autos nº 7649-21.2012.811.0064 – Cód. 609753

 Vistos.

Por razões de foro íntimo, declaro-me suspeito para presidir e julgar o 

presente feito, nos termos do art. 254 do Código de Processo Penal.

Desta feita, remetam-se os autos a Juíza de Direito substituta legal.

Insiram-se duas tarjas da cor vermelha na capa dos autos, conforme 

dispões o art. 347, inciso IX da CNGC/MT.

Art. 347. Para mais fácil identificação visual de situações processuais e 

sem prejuízo do disposto no art. 1.372 da CNGC, o gestor judiciário 

colocará no dorso dos autos tarjas coloridas, com os seguintes 

significados:

(...)

IX - Duas tarjas vermelhas - impedimento/suspeição do Juiz titular;

(...)”.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 668149 Nr: 1021-06.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS BRAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Autos nº 1021-06.2018.811.0064 – Cód. 668149

Vistos.

RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando o acusado José 

Carlos Braz como incurso no artigo nela mencionado, vez que ela 

preenche todos os requisitos do art. 41, CPP, e não se enquadra em 

nenhuma das hipóteses do art. 395, CPP.

 Fundamento a presente decisão vez que consta nos autos lastro 

probatório mínimo e idôneo a denotar a existência do fumus boni juris, 

havendo, portanto, a necessidade do recebimento da denúncia e 

consequente prosseguimento da ação penal.

Nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, determino a citação do acusado 

para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, 

constando que ele poderá arguir preliminares e alegar tudo que interessa 

em sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as 

provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação.

 Não havendo apresentação de defesa, desde já, nomeio a Defensoria 

Pública Estadual para oferecê-la em até 10 (dez) dias, concedendo-lhe 

vista dos autos.

Apresentada a defesa, SE NECESSÁRIO, dê-se vistas ao Ministério 
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Público para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Em arremate, com relação ao pleito ministerial para juntada de certidão de 

antecedentes criminais, por ora, INDEFIRO, pois não há comprovação nos 

autos da impossibilidade de fazê-lo, conforme dispõe o art. 1373, II, da 

CNGC.

Outrossim, indefiro os itens “a e b” da cota ministerial à fl. 51.

Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 603734 Nr: 1484-55.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON FRANCISCO DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos.

Considerando o parecer ministerial de fl. 89, verifico que na sentença de 

fls. 77/78, a qual reconheceu a prescrição da pretensão punitiva estatal, 

não determinou a restituição da fiança recolhida nos autos às fls. 83/84.

Portanto, considerando a extinção da punibilidade do acusado ANDERSON 

FRANCISCO DE PAULA conforme sentença proferida às fls. 77/78, 

DETERMINO a restituição do valor apreendido nos autos (fls. 83/84), para 

tanto, intime-se o réu para que informe a conta bancária, a fim de ser 

efetivado o levantamento do montante em seu favor mediante alvará 

eletrônico.

 Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 669001 Nr: 1717-42.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON VIEIRA VIANA, FELIPE LEONEL 

MORRONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos.

Recebo o recurso de apelação interposto pela defesa dos réus 

JEFFERSON VIEIRA VIANA e FELIPE LEONEL MORRONI à fls. 122/125, 

ante a certificação de sua tempestividade (fl. 126), em seus legais efeitos.

Formalizado o recurso de apelação interposto, já com as contrarrazões 

(fls. 127/131), encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso para apreciação.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 609057 Nr: 6941-68.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEINOMAR DE OLIVEIRA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cleuzeni Muniz - 

OAB:10281/0

 Pelo exposto, forte no artigo 316, CPP, REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA 

ANTERIORMENTE DECRETADA e, SUBSTITUO A PRISÃO PREVENTIVA por 

medidas cautelares a serem cumpridas pela ré CLEINOMAR DE OLIVIERIA 

COSTA, sob pena de, em caso de DESCUMPRIMENTO DE QUALQUER DAS 

CONDIÇÕES ABAIXO, SER-LHE DECRETADA NOVAMENTE A PRISÃO 

CAUTELAR:1) Comparecer a todos os atos do processo (art. 319, VIII); 2) 

Não mudar de residência ou se ausentarem da Comarca, por mais de 15 

(quinze) dias, sem aviso prévio a este Juízo (art. 319, IV, CPP); e3) Não 

frequentar lugares de má-fama (boates, bares, etc..) (art. 319, II, CPP). De 

outro giro, visando a regularização processual, DETERMINO que, seja a 

acusada citada, para responder a acusação no prazo de 10 (dez) dias, 

bem como ofertar resposta à acusação já que possui advogada 

devidamente constituída nos autos.Realizada a citação e juntada a defesa 

prévia, manifeste-se o Ministério Público e em seguida, venham-me os 

autos conclusos para deliberação.Às providências. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 610782 Nr: 1059-91.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARA RUBIA FERREIRA DE AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos.

A acusada MARA RUBIA FERREIRA DE AQUINO foi denunciada por ter, 

supostamente, cometido os crimes descritos no art. 147 c/c art. 150. §1º, 

na forma do art. 69, todos do Código Penal.

A denúncia foi recebida e a acusada foi devidamente citada.

Durante a instrução processual, a ré foi beneficiada com a suspensão 

condicional do processo, submetendo-se às condições impostas (fls. 

75/76).

À fl. 60, a representante ministerial pugnou pela extinção da punibilidade 

do acusado, diante do cumprimento das condições impostas.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

É de se observar que as penas mínimas cominadas aos delitos imputados 

a acusada enquadram-se no benefício previsto no art. 89 da Lei 9.099/95, 

suspendendo-se o processo pelo prazo de 02 (dois) anos.

Veja-se que as condições da suspensão do processo, impostas às fls. 

75/76, foram devidamente cumpridas, conforme se verifica nos autos, 

passando o período de prova de 02 (dois) anos incólume, pois não houve 

a revogação do benefício e a mesma não cometeu outro delito.

Diante do exposto, com fundamento no art. 89, § 5° da Lei 9.099/95 e, em 

consonância com o parecer ministerial, julgo por sentença EXTINTA A 

PUNIBILIDADE da acusada MARA RUBIA FERREIRA DE AQUINO, 

devidamente qualificado nos autos.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as devidas 

anotações, dando-se baixa na distribuição.

Notifique-se o Ministério Público.

P. R. I.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 611330 Nr: 1670-44.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALISSON GUEISNER PINHEIRO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos.

Verifico que o réu não foi intimado até o presente momento da sentença 

prolatada às fls. 127/130, contudo, em consulta ao Sistema Apolo 

constatei que o mesmo possui um executivo de pena ativa (cód. 606579 – 

4ª Vara Criminal), no qual consta certidão de comparecimento mensal do 

mesmo, tendo aquela secretaria informado que naqueles autos consta o 

seguinte endereço do acusado: Rua Martina de Carvalho, nº 53, Jardim 

Taiti em Rondonópolis/MT.

Assim, determino que se proceda a intimação do acusado acerca da 

sentença prolatada nos autos no endereço acima indicado.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 610285 Nr: 534-12.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS JUNIOR PRATES DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR ANTONIO SUBTIL 
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GODINHO - OAB:11436, LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:12.900

 Vistos.

Trata-se de embargos de declaração interposto pela defesa do acusado 

CLÓVIS JÚNIOR PRATES DA CRUZ, alegando omissão na sentença de fls. 

57/59, uma vez que o juízo não analisou prescrição ocorrida em 

decorrência da pena aplicada em desfavor do réu (fls. 60/62).

Com vistas dos autos, o Ministério Público manifestou pela rejeição dos 

presentes embargos de declaração (fls. 66/67).

É o necessário. Decido.

Não obstante as alegações do embargante, analisando detidamente os 

autos, verifica-se não haver obscuridade, ambiguidade, contradição ou 

omissão na sentença abjurgada.

Tal se verifica, porque após analisar as provas dos autos, o magistrado 

Dr. Wladymir Perri, entendeu que não havia nenhuma causa a ensejar o 

reconhecimento da prescrição.

Ademais, cumpre ressaltar, que a via eleita (embargos de declaração) 

para modificação da sentença não é a adequada, visto que nos exatos 

termos do artigo 110, §1º, do Código Penal a prescrição, depois da 

sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou 

depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, de modo 

que não se mostra plausível reconhecer na própria sentença condenatória 

a eventual prescrição da pretensão executória em decorrência da pena 

aplicada em desfavor do réu.

Observo, ainda, que quando da apresentação do memoriais finais, ocasião 

esta que a defesa do réu deveria levantar alguma causa de extinção da 

punibilidade do agente, nada manifestou ou requereu neste sentido, tão 

somente protestou que fosse observado o princípio da proporcionalidade, 

impondo-se a aplicação da pena no mínimo legal, antes as circunstâncias 

que norteiam o acusado, bem como fosse reconhecido a atenuante da 

confissão espontânea do mesmo, pedidos esses devidamente atendidos 

pelo juízo quando da prolação da r. sentença de fls. 57/59, motivo pelo 

qual nego provimento aos embargos interpostos, mantendo-se inalterado o 

texto atacado.

Intimem-se as partes e dê-se prosseguimento ao cumprimento das demais 

disposições da sentença retro.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 611613 Nr: 1994-34.2013.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNALDO DOS SANTOS SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA ALMIRAO DOS 

SANTOS ESPANGA - OAB:10085, FRANCISCO SILVA - 

OAB:18.408-A/MT, WALMIR DE SOUZA GIMENEZ - OAB:5636-B/MT

 Visto,

 Considerando a planilha de remissão acostada à fls.545, dê-se vista dos 

autos à Defesa e ao Ministério Público para que se manifestem, não 

havendo impugnação, em observância ao princípio da celeridade 

processual, o Estado-Juiz JULGA REMIDOS 15 (Quinze) dias da pena do 

recuperando, referente à planilha de fl.545, os quais deverão constar no 

próximo cálculo de pena a ser realizado.

Assim, EFETUE-SE novo cálculo de pena para efeito do artigo 126 da LEP 

e dê vista dos autos à Defesa e ao Ministério Público para as devidas 

manifestações.

 Não se opondo as partes em relação ao referido calculo, o Estado-Juiz 

homologa de plano, encaminhando-se cópia ao reeducando o cálculo de 

pena a cumprir (art. 41, XVI da LEP), bem como à Unidade Prisional para 

anotação nos registros do apenado.

Aguarde-se cumprimento de pena, ou eventual requerimento, ou juntada 

de recurso proveniente do e. Tribunal de Justiça, que justifique nova 

conclusão dos autos.

Intime-se, cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 636972 Nr: 7890-87.2015.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NASSER KENNEDY SILVA PORTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO BEZERRA DOS 

SANTOS - OAB:9.521-B

 Vistos.

Considerando que o Ministério Público tomou ciência e a defesa foi 

devidamente intimada do cálculo de pena de fl. 99, e não houve 

impugnação, HOMOLOGO o referido cálculo de pena para que surtam os 

seus efeitos legais.

Consigno que o recuperando atingirá o lapso temporal para ser 

beneficiado com a progressão do regime em 15/12/2018.

Encaminhe-se uma cópia do cálculo de pena ao recuperando e à unidade 

prisional para anotação e registro.

No mais, aguarde-se em cartório o cumprimento da pena ou eventual 

requerimento que justifique nova conclusão.

Às providências necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 646642 Nr: 7369-11.2016.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMILA DE OLIVEIRA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VITOR GUILHERME MOYA - 

OAB:20235

 Vistos.

Tendo em vista o PAD de fls. 234/281, bem como a cota ministerial de fl. 

283, nos termos do art. 118, §2º da Lei 7.210/84, este Estado-Juiz designa 

o dia 1º de agosto de 2018, às 08h30min, para realizar a audiência de 

justificação. Na mesma oportunidade, haja vista o cálculo de fl. 224, será 

analisada a possibilidade da progressão de regime e, eventualmente, 

fixadas as condições para o cumprimento.

 Intime-se a recuperanda.

Ciência ao Ministério Público.

Intime-se a defesa.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 670111 Nr: 2595-64.2018.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON NAVES DE SOUZA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALLITA ROSA DA CRUZ - 

OAB:2.606

 Vistos.

Tendo em vista o PAD de fls. 769/786, bem como a cota ministerial de fl. 

789, nos termos do art. 118, §2º da Lei 7.210/84, este Estado-Juiz designa 

o dia 1º de agosto de 2018, às 08h30min, para realizar a audiência de 

justificação. Na mesma oportunidade, haja vista o cálculo de fl. 721, será 

analisada a possibilidade da progressão de regime e, eventualmente, 

fixadas as condições para o cumprimento.

 Intime-se o recuperando.

Ciência ao Ministério Público.

Intime-se a defesa.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 302774 Nr: 407-21.2006.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECI LIMA DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Tobias Damian - 

OAB:10257

 Ante o exposto, determino a imediata intimação do recuperando para 

continuar ao cumprimento da sua pena em regime aberto (fl. 216).Tendo 
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em vista as interrupções no cumprimento da pena, elabore-se novo 

cálculo de pena. Com o aporte do cálculo de pena, intime-se a defesa e dê 

ciência ao Ministério Público para, querendo, manifestarem. Não havendo 

impugnação, por celeridade intime-se o recuperando acerca do atestado 

de pena a cumprir.Por fim, considerando a justificativa apresentada às fls. 

640/663, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Estadual para 

manifestação. Após, conclusos para decisão.Intime-se o 

recuperando.Ciência ao Ministério Público. Intime-se a defesa.Às 

providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 672168 Nr: 4433-42.2018.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VINICCIUS ROBERTO MENDONÇA DE ARAÚJO 

NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALES PASSOS DE ALMEIDA - 

OAB:15217/O

 Vistos.

Tendo em vista a notícia de que o recuperando fora transferido à 

Penitenciária Central do Estado, na comarca de Cuiabá-MT no dia 

06/04/2018 (fl. 41), este Estado-Juiz se declara incompetente para julgar o 

presente feito.

Assim, remeta-se o Processo Executivo de Pena à comarca de Cuiabá/MT, 

para fiscalização, e eventuais deliberações acerca do cumprimento da 

pena do sentenciado.

Proceda-se com as baixas e anotações necessárias.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 602818 Nr: 515-40.2012.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEILDO JOSE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISIA MARIA DE FARIA 

ZUZARTE DE MENDONÇA - OAB:7130

 Vistos.

Ante o teor das certidões acostadas às fls. 233 e 243, o qual revela que o 

recuperando deixou de comparecer a este Juízo quando intimado, bem 

como que se mudou para Campo Grande/MS, EXPEÇA-SE carta precatória 

à comarca supramencionada no endereço constante à fl. 246 visando à 

realização de audiência de justificação (art. 118, inciso I da LEP).

Com o aporte, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para 

manifestação. Após, intime-se a defesa para apresentar defesa técnica 

acerca da justificação apresentada pelo recuperando.

Ciência ao Ministério Público.

Intime-se a defesa.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 618113 Nr: 1212-90.2014.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELKJAY PEREIRA DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO VANZELI - 

OAB:7588/MT, LUCIMAR BATISTELLA - OAB:9279-MT, RONALDO 

BEZERRA DOS SANTOS - OAB:9.521-B

 Vistos.

Em consulta ao site do TJMT, verifica-se que o recuperando o 

recuperando fora transferido à Penitenciária Central do Estado, na 

comarca de Cuiabá-MT em Abril de 2018. Ademais, em contato telefônico 

com a diretoria do referido estabelecimento prisional, foi confirmada a 

presença do recuperando no local.

Destarte, estando o reeducando a cumprir sua pena em outra comarca, 

este Estado-Juiz se declara incompetente para julgar o presente feito, bem 

como para fiscalizar o cumprimento da pena.

Assim, remeta-se o Processo Executivo de Pena à comarca de Cuiabá/MT, 

para fiscalização, e eventuais deliberações acerca do cumprimento da 

pena do sentenciado.

Proceda-se com as baixas e anotações necessárias.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 310751 Nr: 2112-20.2007.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AGDO CRUVINEL - 

OAB:11.834 MT

 Vistos.

Ante o teor dos ofícios nº 065/2017/SMS/DAP/CAPSAD (fl. 420) e 

024/2018/SMS/DAP/CAPSAD (fl. 422), os quais informam o não 

comparecimento do reeducando a unidade de saúde CAPS/AD, e de 

conformidade com o pleito ministerial de fl. 424, este Estado-Juiz determina 

a intimação do reeducando Raimundo Ferreira da Silva Filho para que 

apresente sua justificação ao descumprimento da condição imposta de 

forma escrita no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo supra, certifique-se, colha-se o parecer ministerial e 

voltem conclusos.

Intime-se o recuperando.

Ciência ao Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 641698 Nr: 3157-44.2016.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO CHARLLES DUARTE 

VASCONCELOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adeir Alexsander Froder - 

OAB:9699 MT

 Ante o exposto, EXPEÇA-SE NOVO MANDADO DE INTIMAÇÃO EM NOME 

DE FABIANO CHARLLES DUARTE VASCONCELOS, para que compareça a 

este juízo e dê início ao cumprimento das condições fixadas nesta decisão 

no prazo de 30 (trinta) dias.Decorrido o prazo supramencionado, dê-se 

vista dos autos ao Ministério Público para manifestação.Ciência ao 

Ministério Público. Intime-se a defesa.Expeça-se o necessário. Cumpra-se, 

com URGÊNCIA.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 610196 Nr: 441-49.2013.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO LUCIANO SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERTON NEVES DOS 

SANTOS - OAB:MT-15.257, FERNANDO LIMA - OAB:24.279 -OAB MT

 Vistos,

Constam dos autos às fls. 343, 344 e 345, planilhas de remições de pena 

que informam que o recuperando trabalhou 167 dias entre os meses de 

janeiro a setembro de 2017.

Considerando que não houve impugnação, JULGO REMIDOS 56 dias da 

pena do condenado.

Deixo para homologar o restante das planilhas de remições para após a 

progressão de regime, em virtude de beneficiar o recuperando.

Outrossim, verifica-se que no último cálculo de pena elaborado acostado à 

fl. 326, o lapso temporal para análise da progressão de regime se daria em 

28/09/2018, todavia, já foram remidos mais 24 dias da pena do condenado 

nas decisões de fls. 330 e 337, não sendo elaborado novo cálculo de 

liquidação da pena posteriormente.

Desse modo, considerando os 24 dias remidos nas decisões de fls. 330 e 

337, bem como os dias remidos nesta decisão, frisa-se que o 

recuperando atingiu o lapso temporal para progressão de regime em 
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10/07/2018, conforme cálculo de pena em anexo.

Portanto, SOLICITE-SE atestado de conduta carcerária do recuperando.

Por celeridade, DESIGNO o dia / /2018, às h min, para realização de 

audiência admonitória para fixação das condições a serem cumpridas e 

inclusão no programa de monitoração eletrônica.

 Requisite-se o recuperando à diretoria da Unidade Prisional, solicitando 

sejam realizadas, antecipadamente, as consultas e pesquisas quanto à 

eventuais restrições, visando a colocação no regime semiaberto logo após 

a realização do ato designado.

 Oficie-se o responsável pela Unidade de Monitoração, solicitando que 

providencie a instalação da tornozeleira eletrônica, antes da audiência, 

ainda naquela unidade.

 Sendo o atestado carcerário imprescindível para a realização do ato 

acima designado, DETERMINO que seja realizada a conclusão dos autos 

somente após o aporte.

 Ciência ao Ministério Público.

Intime-se a defesa.

 Cumpra-se COM URGÊNCIA.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 600851 Nr: 5287-80.2011.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE ALVES RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B, ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - OAB:12452 MT, 

Orivaldo Dias de Souza - OAB:7790

 Vistos,

Consta dos autos à fl. 356, planilha de remição de pena, informando que o 

recuperando trabalhou 62 dias entre os meses de janeiro, fevereiro e 

março do ano de 2018.

Considerando que não houve impugnação, JULGO REMIDOS 21 dias da 

pena do condenado, que deverão ser computados no próximo cálculo de 

pena a ser efetuado.

Por outro lado, verifica-se que no último cálculo de pena elaborado 

acostado à fl. 333, o lapso temporal para análise da progressão de regime 

se daria em 19/08/2018, todavia, já foram remidos mais 43 dias da pena do 

condenado na decisão de fl. 351, não sendo elaborado novo cálculo de 

liquidação da pena posteriormente.

Desse modo, considerando os 43 dias remidos na decisão de fl. 351, bem 

como os dias remidos nesta decisão, tem-se que o recuperando atingiu o 

lapso temporal para progressão de regime.

Portanto, SOLICITE-SE atestado de conduta carcerária do recuperando.

Por celeridade, DESIGNO o dia / /2018, às h min, para realização de 

audiência admonitória para fixação das condições a serem cumpridas e 

inclusão no programa de monitoração eletrônica.

 Requisite-se o recuperando à diretoria da Unidade Prisional, solicitando 

sejam realizadas, antecipadamente, as consultas e pesquisas quanto à 

eventuais restrições, visando a colocação no regime semiaberto logo após 

a realização do ato designado.

 Oficie-se o responsável pela Unidade de Monitoração, solicitando que 

providencie a instalação da tornozeleira eletrônica, antes da audiência, 

ainda naquela unidade.

 Sendo o atestado carcerário imprescindível para a realização do ato 

acima designado, DETERMINO que seja realizada a conclusão dos autos 

somente após o aporte.

 Ciência ao Ministério Público.

Intime-se a defesa.

 Cumpra-se COM URGÊNCIA.

5ª VARA CRIMINAL

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 673237 Nr: 5371-37.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER BARBOSA DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SILVEIRA 

GUIMARAES JUNIOR - OAB:15.694 MT, THELMA APARECIDA GARCIA 

GUIMARÃES - OAB:3.402-B

 Intimação da advogada do reu, Dra. THELMA APARECIDA GARCIA 

GUIMARÃES - OAB/MT 3402-B, da designação da audiencia para o dia 

06/09/2018 as 16:10 horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 671650 Nr: 4011-67.2018.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THAIS SENA DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B

 Intimação do advogado do reu, Dr. ARY DA COSTA CAMPOS - OAB/MT 

16944/B, da designação da audiencia para o dia 06/09/2018 as 13:30 

horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 313431 Nr: 6176-73.2007.811.0064

 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): VERA LUCIA CORREIA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATIA VALADARES SILVA - 

OAB:23270/O

 I – Compulsando os autos, verifico que nada obstante estivessem os 

autos em arquivo provisório, não consta do feito decisão aplicando o 

disposto no art. 366 do CPP, ou seja, suspendendo a marcha processual e 

o prazo prescricional.

II – Desse modo, antes mesmo de analisar o pedido de revogação de 

prisão preventiva retro, remetam-se os autos ao representante do 

Ministério Público para manifestar-se quanto a possível ocorrência do 

instituto da prescrição em perspectiva.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 659189 Nr: 8242-74.2017.811.0064

 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): ESPEDITO RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Cristiano Alves 

Lopes - OAB:15.616 MT

 [...] Assim presente as condições da ação e os pressupostos de 

procedibilidade. Por fim, quando do recebimento da peça acusatória 

deverá o magistrado se orientar pelo princípio in dubio pro societa.2.2 Da 

Defesa PreliminarA defesa não apresentou quaisquer teses de absolvição 

sumária da ré, limitando tão somente em dizer que reserva no direito de 

guerrear a acusação que lhe é imputada em fase oportuna.Dessa forma, 

deixando a questão meritória por ocasião da instrução, então passo 

análise no tópico seguinte acerca dos requisitos para recebimento da 

denúncia.3. Dispositivo.I – RECEBO a denúncia, pois presentes indícios de 

autoria e materialidade. II – Designo para o dia 01 de outubro de 2018, às 

14h10min, para realização de audiência de instrução e julgamento.III – 

Intime-se o réu.IV – Intimem-se as testemunhas, requisitando-os aos seus 

superiores hierárquicos (CPP, art. 221, § 2º)V – Intimem-se a defesa e o 

Ministério Público quanto a esta decisão.Rondonópolis, 25 de julho de 

2018.Wagner Plaza Machado JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 310534 Nr: 1930-34.2007.811.0064

 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): VERA LUCIA CORREIA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDNEY DIVINO S. RODRIGUES 

- OAB:6738/MT, VILSON DE SOUZA PINHEIRO - OAB:5135-MT

 I – Compulsando os autos, verifico que nada obstante estivessem os 

autos em arquivo provisório, não consta do feito decisão aplicando o 

disposto no art. 366 do CPP, ou seja, suspendendo a marcha processual e 

o prazo prescricional.

II – Desse modo, antes mesmo de analisar o pedido de revogação de 

prisão preventiva retro, remetam-se os autos ao representante do 

Ministério Público para manifestar-se quanto a possível ocorrência do 

instituto da prescrição em perspectiva.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 608612 Nr: 6487-88.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANA PRUDENCIO AMANCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STALYN PANIAGO PEREIRA - 

OAB:6115 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: STALYN PANIAGO PEREIRA - 

OAB:6.115-B MT

 JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE da denunciada ROSANA PRUDÊNCIO 

AMÂNCIO, e o faço com fulcro no art. 107, inc. IV, primeira figura, c/c art. 

30 da lei 11.343/06.Proceda com a devolução do valor apreendido, eis que 

não comprovados nos autos ser de origem ilícita.Após a coisa julgada, 

arquive-se os autos.Publique-se,Registre-se eIntimem-se.Rondonópolis, 30 

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.: 603204 Nr: 933-75.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERCULES DE OLIVEIRA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO BEZERRA DOS 

SANTOS - OAB:9.521-B

 JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do denunciado HERCULES DE OLIVEIRA 

RIBEIRO, e o faço com fulcro no art. 107, inc. IV, primeira figura, c/c art. 30 

da lei 11.343/06.Proceda com a restituição da motocicleta e do valor 

a p r e e n d i d o . A p ó s  a  c o i s a  j u l g a d a ,  a r q u i v e - s e  o s 

autos.Publique-se,Registre-se eIntimem-se.Rondonópolis, 30 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.: 616718 Nr: 7424-64.2013.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO JESUS DE OLIVEIRA, LUIZ CARLOS 

HONÓRIO DA SILVA, JOSE EDUARDO LIMA FERREIRA, OZIEL CLAUDEMIR 

FERREIRA, LUCIANA HONÓRIO DA SILVA FERREIRA, WENDEL DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Silveira Guimares 

Junior - OAB:15694 MT, defensoria - OAB:, DEFENSORIA PUBLICA 

DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, FLAVIA ALMIRAO DOS 

SANTOS ESPANGA - OAB:10085, Thelma Aparecida Garcia 

Guimaães - OAB: 3.402, WILSON LOPES - OAB:7.396-B

 Intimação da advogada do reu, Dra. Thelma Aparecida Garcia Guimarães - 

OAB/MT3402, da designação da audiencia para o dia 10/08/2018 as 13:20 

horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 664061 Nr: 12522-88.2017.811.0064

 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): JÉSSICA MARTINS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETULIO BALDOINO DA 

SILVA TERRA JUNIOR - OAB:15193

 Considerando que existem objetos apreendidos no presente feito e 

mesmo foi devidamente sentenciado, faz-se necessário dar uma 

destinação dos objetos constantes as fls.38-39.

 Sendo assim,

I – Proceda com a restituição da motocicleta Honda, Titan 125, cor preta, 

placa NUE-9733, com chave na ignição ao seu legítimo proprietário, fls. 

132-141, bem como restitua os valores apreendidos.

II – Após, certifique-se o trânsito em julgado da sentença de fl. 124, 

quando então deverá o feito retornar conclusos para demais deliberações.

JUVAM - Juizado Especial Volante Ambiental

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 754122 Nr: 9858-78.2014.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. N. COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA EPP, 

SERRARIA SÃO SEBASTIÃO DE CARDOSO LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA ELISA BOCATTO 

CAIVANO - OAB:308.263-SP, SONIA APARECIDA SALVADOR - 

OAB:5621/RO, VICTOR GUILHERME MOYA - OAB:20235/O

 .Código nº 754122.

Vistos etc.

Designo audiência de instrução para o dia 20 de setembro de 2018 às 

15h00.

Intime a testemunha Edson Schiavon Júnior no endereço declinado à fls. 

178.

Requisite as testemunhas PRF – Lucena e Pedro Lopes.

Ciência ao representante do Ministério Público.

 Intime a infratora na pessoa de sua advogada constituída, para querendo 

compareça ao ato acima designado, vez que já fora procedido seu 

interrogatório à fls. 267/272.

Expeça o necessário. Cumpra. Intime.

Rondonópolis-MT, 26 de julho de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

Comarca de Sinop

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA N. 197/2018-cnpar

A Doutora Rosângela Zacarkim dos Santos, Juíza de Direito e Diretora do 

Foro da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

 Considerando a Portaria n. 682/2016-PRES, de 2/12/2016, a qual dispõe 

sobre a documentação necessária ao procedimento de nomeação, 

designação e desligamento no âmbito do Poder Judiciário do Estado de 

Mato Grosso e dá outras providências;

 Considerando a Portaria n. 08/2017-PRES, de 27/3/2017, disponibilizada 

no DJE 9989, de 29/3/2017, a qual designou como Juíza Diretora do Foro 

desta Comarca, a magistrada Rosângela Zacarkim dos Santos, Juíza de 

Direito da 1ª Vara Criminal desta Comarca;

 R E S O L V E:

Art. 1º LOTAR a servidora Rosimeiry Moraes Nunes, Técnica Judiciária, 

matrícula 11493, na Central de Administração do Fórum desta Comarca, a 

partir de 01/08/2018, revogando as disposições em contrário.

 Art. 2º DESIGNAR a servidora Rosimeiry Moraes Nunes, brasileira, 

casada, Técnica Judiciária, matrícula: 11493, para exercer o cargo de 

Gestora Administrativa II, desta Comarca, a partir da data de publicação 

desta Portaria.

Art. 3º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Sinop/MT, 31 de julho de 201 8.

Rosângela Zacarkim dos Santos
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Juíza de Direito e Diretora do Foro

 PORTARIA N. 196/2018-cnpar

A Doutora 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 a revogação da Portaria nº 295/2014-DRH, que concedia 

Movimentação Interna, para acompanhamento de cônjuge ou Companheiro, 

a partir de 01/08/2018;

 RESOLVE:

 REVOGAR a Portaria n. 95/2017-DF, de 06/06/2017, a qual DESIGNOU a 

servidora V ERA LÚCIA SARAIVA BOURET, Técnica Judiciária, matrícula 

861, para exercer o cargo de Gestora Administrativa II, a partir de 

01/08/2018.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Sinop, 31 de julho de 2018

Rosângela Zacarkim dos Santos

Juíza de Direito e Diretor a do Foro

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1004441-52.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE XIMENES FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX ALVES DE SA OAB - MT24654/O (ADVOGADO)

PAULO FIDELIS MIRANDA GOMES OAB - MT23126/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WESLEY DIAS NUNES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1004441-52.2018.8.11.0015. REQUERENTE: ALINE 

XIMENES FIGUEIREDO REQUERIDO: WESLEY DIAS NUNES Vistos etc. 

Defiro o Pleito de ID nº 14129618. Diante do teor da certidão de ID nº 

14075871, destituo o Sr.º Perito Fernando Oliveira do Rosário. Para tanto, 

nos termos dos arts. 464/480 do CPC, nomeio como perito do juízo o 

engenheiro mecânico NOMEIO EXPERT, desde já, o Sr. JORGE IOANNIS 

TSILFIDIS, PERITO ENGENHEIRO MECÂNICO, com endereço a Rua das 

Primaveras, nº 1829, Jardim Botânico, Sinop/MT (Telefones: 66 9999-4321 

e 66 3531-7116) o qual cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe é 

acometido, INDEPENDENTEMENTE de TERMO DE COMPROMISSO (artigo 

422 do CPC). O laudo pericial deverá conter respostas objetivas aos 

quesitos das partes, aqueles apresentados pela requerente com a inicial, 

e os que vierem, se forem, apresentados pelos requeridos no prazo de 05 

dias. Ante a urgência do caso em tela, defiro a intimação do Sr.º Perito por 

meio de oficial de justiça. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sinop-MT, 31 de julho 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1004441-52.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE XIMENES FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX ALVES DE SA OAB - MT24654/O (ADVOGADO)

PAULO FIDELIS MIRANDA GOMES OAB - MT23126/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WESLEY DIAS NUNES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO GUSTAVO VIESBA OAB - PR83637 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1004441-52.2018.8.11.0015. REQUERENTE: ALINE 

XIMENES FIGUEIREDO REQUERIDO: WESLEY DIAS NUNES Vistos etc. 

Defiro o Pleito de ID nº 14129618. Diante do teor da certidão de ID nº 

14075871, destituo o Sr.º Perito Fernando Oliveira do Rosário. Para tanto, 

nos termos dos arts. 464/480 do CPC, nomeio como perito do juízo o 

engenheiro mecânico NOMEIO EXPERT, desde já, o Sr. JORGE IOANNIS 

TSILFIDIS, PERITO ENGENHEIRO MECÂNICO, com endereço a Rua das 

Primaveras, nº 1829, Jardim Botânico, Sinop/MT (Telefones: 66 9999-4321 

e 66 3531-7116) o qual cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe é 

acometido, INDEPENDENTEMENTE de TERMO DE COMPROMISSO (artigo 

422 do CPC). O laudo pericial deverá conter respostas objetivas aos 

quesitos das partes, aqueles apresentados pela requerente com a inicial, 

e os que vierem, se forem, apresentados pelos requeridos no prazo de 05 

dias. Ante a urgência do caso em tela, defiro a intimação do Sr.º Perito por 

meio de oficial de justiça. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sinop-MT, 31 de julho 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1004441-52.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE XIMENES FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX ALVES DE SA OAB - MT24654/O (ADVOGADO)

PAULO FIDELIS MIRANDA GOMES OAB - MT23126/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WESLEY DIAS NUNES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO GUSTAVO VIESBA OAB - PR83637 (ADVOGADO)

 

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 intimação do perito judicial, 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.

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1007394-86.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RUI MIGUEL REIS SERIGADO DIAS (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO FIDELIS MIRANDA GOMES OAB - MT23126/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO VINCENZI (EMBARGADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1007394-86.2018.8.11.0015. EMBARGANTE: RUI MIGUEL 

REIS SERIGADO DIAS EMBARGADO: MARCELO VINCENZI Vistos etc. 

Recebo os embargos para discussão, nos seus regulares efeitos, posto 

que não se apresentam intempestivos e nem sugerem de chofre intuito 

manifestamente protelatório, sem motivos aparentes, forte nas 

disposições do art. 918 do Código de Processo Civil, para indeferi-los de 

plano, ainda que numa análise perfunctória. Ouça-se a parte embargada 

em 15 (quinze) dias, na forma do art. 920, inciso I, do CPC. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop – MT, 31 de julho de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1007048-38.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO TREVISAN DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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VALDEMIR JOSE DOS SANTOS OAB - MT0017597A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1007048-38.2018.8.11.0015. REQUERENTE: ROBERTO 

TREVISAN DE OLIVEIRA REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT 

Vistos etc. O requerente pugnou a concessão da gratuidade da justiça, 

benefício este que é destinado aos hipossuficientes que não têm 

condições de pagar as custas e despesas do processo. Todavia, na linha 

do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, a assistência jurídica integral e 

gratuita será concedida aos que comprovarem insuficiência de recursos. 

Assim, ante a ausência de elementos que autorizem o acolhimento do 

pedido, convém oportunizar que a parte comprove o preenchimento dos 

respectivos pressupostos, na forma dos arts. 98, caput, e 99, § 2º, do 

CPC; da Lei nº 1.060/1950; e do aludido dispositivo constitucional. A 

propósito: "AGRAVO DE INSTRUMENTO — PEDIDO DE ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA — INDEFERIMENTO — HIPOSSUFICIÊNCIA — AUSÊNCIA DE 

PROVA — FIXAÇÃO DE PRAZO PARA COMPROVAÇÃO — 

NECESSIDADE. Deve-se, antes do indeferimento do pedido de assistência 

judiciária, facultar à parte ministrar prova de que não está em condições 

de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem 

prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Recurso provido em parte". 

(AI 49835/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 17/06/2015); 

“APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – DECLARAÇÃO DE 

HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA – GRATUIDADE INDEFERIDA – MÁ-FÉ NÃO 

DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. 

A assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente 

desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para 

promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente 

comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos 

nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. A má-fé no pedido de 

obtenção do benefício de assistência judiciária depende de efetiva 

comprovação.” (TJ/MT, Ap 165773/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 

16/06/2015). Isto posto, intime-se a parte embargante para, no prazo de 15 

dias, comprovar a hipossuficiência sustentada ou, querendo, recolher as 

custas e despesas processuais, sob pena de cancelamento no 

distribuidor e extinção do processo, a teor dos arts. 290 e 321, parágrafo 

único, 330, inciso IV, e 485, incisos I e IV, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop – MT, 31 de julho de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007167-96.2018.8.11.0015

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:

RUI SASAZAWA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1007167-96.2018.8.11.0015. REQUERENTE: BANCO RCI 

BRASIL S.A REQUERIDO: RUI SASAZAWA Vistos etc. Sem delongas, 

verifico que a exordial não foi devidamente instruída. A autora atribuiu a 

causa o valor de R$ 9.458,42, cujo valor corresponde ao valor das 

parcelas vencidas, mas pretende receber os valores referentes as 

parcelas vencidas e vincendas. Logo, deverá ser apresentado o valor da 

causa adequado ao valor das parcelas vencidas e vincedas, bem como 

realizar a complementação das custas judiciais em consonância com o 

correto valor da causa. Destarte, DETERMINO a emenda da inicial, no 

prazo de 15 dias, devendo a requerente corrigir o valor da causa, 

apresentando o valor correspondente ao proveito que se pretende, bem 

como proceder com a complementação das custas e taxas judiciária com 

base no valor corrigido da causa. Observância dos arts. 290, 291, 292, 

319, 320, e a teor dos arts. 321, 330, inciso IV e 485, inciso I, ambos do 

Código de Processo Civil, sob pena de cancelamento no distribuidor do 

presente feito. Intime-se. Cumpra-se Sinop – MT, 31 de julho de 2018. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007410-40.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA MARTINS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1007410-40.2018.8.11.0015. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: DANIELA MARTINS 

Vistos etc. O preparo da causa é pressuposto de constituição e validade 

da relação jurídica processual, sem o que esta não se consubstancia, cuja 

a prova deverá instruir a inicial. Dicção dos arts. 319, 320 e 321 do CPC. A 

ausência deste pressuposto é causa de extinção do processo, a teor do 

art. 485, inciso IV, do CPC, sendo que “será cancelada a distribuição do 

feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o 

pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”, a 

teor do art. 290, equivalendo ao indeferimento da inicial, conforme dispõem 

os arts. 330, inciso IV, e 485, inciso I, todos do mesmo Diploma 

Instrumental. Destarte, determino à parte autora para, querendo, no prazo 

de 15 dias, comprovar o recolhimento das custas e despesas judiciais, 

bem como comprovar a mora da devedora, sob pena de cancelamento da 

distribuição do presente feito. Intime-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 31 de 

julho de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001030-98.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MUNIZ DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI OAB - MT0019727A (ADVOGADO)

WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004284A 

(ADVOGADO)

WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004617S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1001030-98.2018.8.11.0015. REQUERENTE: JOSE MUNIZ 

DOS SANTOS REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT Vistos 

etc. Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, intimem-se as 

partes para especificarem as provas que ainda pretendam produzir, 

justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento. Outrossim, 

consigne-se o prazo de 15 dias, valendo o silêncio pela inexistência. Após 

tudo cumprido, façam-me os autos conclusos para julgamento antecipado 

da lide, designação de audiência ou saneamento do feito, conforme o 

caso. Intime-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 31 de julho de 2018. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000569-97.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO MIGUEL VIEIRA (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO)

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT0020064A (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)

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000569-97.2016.8.11.0015. AUTOR: RICARDO MIGUEL 

VIEIRA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO 

DPVAT S.A. Vistos etc. Defiro o pleito de ID nº 12826009, a fim de que 

seja remarcada perícia, devendo o autor comparecer com os documentos 

solicitados. Posto isto, oficie-se o Instituto Médico Legal para que proceda 

com o agendamento de nova perícia, bem como sua realização, 

informando a nomeação de um dos médicos da instituição para a 

realização da perícia, enviando cópia dos quesitos apresentados no ID de 

nº 3066659, solicitando que o laudo seja enviado a este juízo no prazo 

máximo de 30 dias. Apresentado o laudo pericial, intime-se as partes para 

que se manifeste em 05 dias, pugnando o que de direito entender. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop-MT, 31 de julho de 2018. Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005741-49.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANETE SCHMITZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MALLANY BRANDAO DOS SANTOS OAB - MT0019011A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1005741-49.2018.8.11.0015. AUTOR: ELISANETE 

SCHMITZ RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO 

DPVAT S.A. Vistos etc. Defiro o pedido de ID nº 14303150, devendo ser 

realizada a citação da parte requerida, no endereço indicado neste mesmo 

ID. Após, realizada a citação ou não, intime-se a parte autora para 

manifestar-se em 05 dias, pugnando o que de direito for. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop-MT, 31 de julho de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001030-98.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MUNIZ DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI OAB - MT0019727A (ADVOGADO)

WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004284A 

(ADVOGADO)

WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004617S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1001030-98.2018.8.11.0015. REQUERENTE: JOSE MUNIZ 

DOS SANTOS REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT Vistos 

etc. Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, intimem-se as 

partes para especificarem as provas que ainda pretendam produzir, 

justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento. Outrossim, 

consigne-se o prazo de 15 dias, valendo o silêncio pela inexistência. Após 

tudo cumprido, façam-me os autos conclusos para julgamento antecipado 

da lide, designação de audiência ou saneamento do feito, conforme o 

caso. Intime-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 31 de julho de 2018. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002988-90.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS OAB - SP265023-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON CARLOS SALVADOR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISANGELA GREGORIO JACINTO OAB - MT22757/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP SENTENÇA REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A REQUERIDO: 

ROBSON CARLOS SALVADOR Vistos etc. Ação de busca e apreensão 

proposta por OMNI Financeira S/A., em face de Robson Carlos Salvador, 

ambos qualificados. Depois de concedida a medida liminar a parte autora 

informou que o requerido quitou seu débito, a postular pela desistência da 

ação, bem como a baixa/desbloqueio do veículo pelo sistema Renajud. É o 

relatório. Julgo. A desistência da causa é uma prerrogativa da parte autora 

que pode ser manejada a qualquer tempo, antes da sentença, desde que 

haja a concordância da parte adversária, caso esta tenha apresentado 

contestação. Se não tiver contestado a lide, independe de sua anuência. 

Inteligência dos §§ 4.º e 5.º do art. 485 do CPC. A desistência da ação 

demanda homologação judicial para surtir seus legais e jurídicos efeitos. É 

a disciplina do art. 200, parágrafo único, do CPC. Como insta, desistência 

regular, atendidos os pressupostos da Lei, a recomendar sua admissão e 

homologação. Isto posto, homologo a desistência da ação em atendimento 

às disposições do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 

Por conseguinte julgo extinto o processo, com fundamento no art. 485, 

inciso VIII, do mesmo Codex. Condeno a parte autora a pagar custas e 

despesas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios pela 

inexistência de litigiosidade. Por fim, proceda-se a baixa da restrição 

anotada sobre o veículo (Id. 10731091). Registro automático da sentença 

com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 

317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, anote-se, baixe-se e 

arquive-se com as devidas baixas e anotações de estilo. P. I. C. Sinop – 

MT, 31 de julho de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007249-30.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILEIDE ARAUJO RIBEIRO DE AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELKE TICIANE VIEIRA SAKATA DIAS OAB - MT24613/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CCS ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS EIRELI - ME (REQUERIDO)

DILSON LEONIR KYNAST (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1007249-30.2018.8.11.0015. REQUERENTE: ROSILEIDE 

ARAUJO RIBEIRO DE AZEVEDO REQUERIDO: CCS ADMINISTRADORA DE 

CONDOMINIOS EIRELI - ME, DILSON LEONIR KYNAST Vistos etc. A 

requerente pugnou a concessão da gratuidade da justiça, benefício este 

que é destinado aos hipossuficientes que não têm condições de pagar as 

custas e despesas do processo. Todavia, na linha do art. 5º, LXXIV, da 

Constituição Federal, a assistência jurídica integral e gratuita será 

concedida aos que comprovarem insuficiência de recursos. Assim, ante a 

ausência de elementos que autorizem o acolhimento do pedido, convém 

oportunizar que a parte comprove o preenchimento dos respectivos 

pressupostos, na forma dos arts. 98, caput, e 99, § 2º, do CPC; da Lei nº 

1.060/1950; e do aludido dispositivo constitucional. A propósito: "AGRAVO 

DE INSTRUMENTO — PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA — 

INDEFERIMENTO — HIPOSSUFICIÊNCIA — AUSÊNCIA DE PROVA — 

FIXAÇÃO DE PRAZO PARA COMPROVAÇÃO — NECESSIDADE. Deve-se, 

antes do indeferimento do pedido de assistência judiciária, facultar à parte 

ministrar prova de que não está em condições de pagar as custas do 

processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do próprio sustento 

ou de sua família. Recurso provido em parte". (AI 49835/2015, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, 
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Publicado no DJE 17/06/2015); “APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO À 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – 

DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE 

PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA – GRATUIDADE INDEFERIDA – MÁ-FÉ NÃO 

DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. 

A assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente 

desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para 

promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente 

comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos 

nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. A má-fé no pedido de 

obtenção do benefício de assistência judiciária depende de efetiva 

comprovação.” (TJ/MT, Ap 165773/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 

16/06/2015). Isto posto, intime-se a parte requerente para, no prazo de 15 

dias, comprovar a hipossuficiência sustentada ou, querendo, recolher as 

custas e despesas processuais, sob pena de cancelamento no 

distribuidor e extinção do processo, a teor dos arts. 290 e 321, parágrafo 

único, 330, inciso IV, e 485, incisos I e IV, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop – MT, 31 de julho de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007271-88.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAQUEL ALMEIDA BARRETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1007271-88.2018.8.11.0015. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: RAQUEL 

ALMEIDA BARRETO Vistos etc. O preparo da causa é pressuposto de 

constituição e validade da relação jurídica processual, sem o que esta não 

se consubstancia, cuja a prova deverá instruir a inicial. Dicção dos arts. 

320 e 321 do CPC. A ausência deste pressuposto é causa de extinção do 

processo, a teor do art. 485, inciso IV, do CPC, sendo que “será 

cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu 

advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso 

em 15 (quinze) dias”, a teor do art. 290, equivalendo ao indeferimento da 

inicial, conforme dispõem os arts. 330, inciso IV, e 485, inciso I, todos do 

mesmo Diploma Instrumental. Noutro viés, descortinado que noutras ações 

de busca e apreensão, no lugar dos comprovantes das custas e 

despesas processuais inicialmente é inserto o Provimento n.º 

22/2016-CGJ, que nada tem a ver com dispensa de custas, sendo que, ao 

determinar o devido preparo, é atravessada petição a informar o 

recolhimento das custas, quando desaparece o referido Provimento e em 

seu lugar surgem as provas do preparo, como se este juízo fosse relapso 

na prévia análise dos pressupostos e condições da ação. Destarte, 

DETERMINO à parte autora para, querendo, no prazo de 15 dias, 

comprovar o recolhimento das custas e despesas judiciais, bem como 

comprovar a mora do devedora, sob pena de cancelamento da distribuição 

do presente feito. Intime-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 31 de julho de 2018. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1007170-51.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO OAB - SC12049 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDA SOARES DE OLIVEIRA MOREIRA (RÉU)

JOSE APARECIDO MOREIRA (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1007170-51.2018.8.11.0015. AUTOR: COMPANHIA 

ENERGETICA SINOP S/A RÉU: JOSE APARECIDO MOREIRA, VANDA 

SOARES DE OLIVEIRA MOREIRA Vistos etc. Em virtude do petitório de ID 

nº 14447413, redesigno a audiência de justificação prévia outrora 

marcada no ID nº 14292400, para o dia 30 de agosto de 2018, às 13:00 

horas. Citem-se os requeridos para comparecerem à audiência de 

justificação (art. 561, do CPC/2015), consignando-se que o prazo de 15 

(quinze) dias para a contestação começará a fluir a partir da intimação da 

decisão que deferir ou indeferir o pedido de liminar (art. 564, parágrafo 

único, CPC/2015). Intime-se a parte requerente, através de seu advogado, 

para que compareça ao ato, acompanhado de suas testemunhas, que 

deverão comparecer à audiência de justificação independentemente de 

intimação. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop-MT, 31 de julho de 2018. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003041-71.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS OAB - SP265023-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO DE MATOS TRANSPORTES - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1003041-71.2016.8.11.0015 REQUERENTE: OMNI 

FINANCEIRA S/A REQUERIDO: GUSTAVO DE MATOS TRANSPORTES - ME 

Vistos etc. Defiro o pedido de suspensão do processo suscitado no Id nº 

14088523, pelo prazo de 60 dias. Decorrido o prazo, manifeste-se a parte 

autora pugnando o que entender de direito. Intime-se. Cumpra-se. Sinop– 

MT, 31 de julho de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1007170-51.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO OAB - SC12049 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDA SOARES DE OLIVEIRA MOREIRA (RÉU)

JOSE APARECIDO MOREIRA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1007170-51.2018.8.11.0015. AUTOR: COMPANHIA 

ENERGETICA SINOP S/A RÉU: JOSE APARECIDO MOREIRA, VANDA 

SOARES DE OLIVEIRA MOREIRA Vistos etc. Em virtude do petitório de ID 

nº 14447413, redesigno a audiência de justificação prévia outrora 

marcada no ID nº 14292400, para o dia 30 de agosto de 2018, às 13:00 

horas. Citem-se os requeridos para comparecerem à audiência de 

justificação (art. 561, do CPC/2015), consignando-se que o prazo de 15 

(quinze) dias para a contestação começará a fluir a partir da intimação da 

decisão que deferir ou indeferir o pedido de liminar (art. 564, parágrafo 

único, CPC/2015). Intime-se a parte requerente, através de seu advogado, 

para que compareça ao ato, acompanhado de suas testemunhas, que 

deverão comparecer à audiência de justificação independentemente de 

intimação. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop-MT, 31 de julho de 2018. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005356-04.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEVINO EUFRASIO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da importância de R$ 56,00 (cinquenta e 

seis reais) referente à diligência do(a) Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, 

para o cumprimento do mandado, devendo referida importância ser paga 
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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.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004398-18.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA RITA DOS REIS PETRAROLI OAB - SP0130291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR ROBERTO PINTO (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1004398-18.2018.8.11.0015. AUTOR: ITAU SEGUROS DE 

AUTO E RESIDENCIA S.A. RÉU: LUCIMAR ROBERTO PINTO Vistos etc. 

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 10 de setembro de 2018, às 

14:00 horas, a ser conduzida pelo 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. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 31 de julho de 2018. Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000307-79.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL SCHENFERT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE RANECO OAB - MT0017579A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000307-79.2018.8.11.0015. AUTOR: DANIEL 

SCHENFERT RÉU: LOTEADORA ASSAI S/S LTDA Vistos etc. Demonstrado 

expressamente desinteresse de ambas as partes na audiência de 

conciliação, atendidas as exigências do art. 334, § 4º, do CPC, conforme 

os pedidos de ID’s nº 13408345 (polo ativo) e 13404469 (polo passivo), 

deixo de redesignar audiência de conciliação. Certifique-se a Sr.ª Gestora 

quanto a tempestividade da contestação apresentada no ID nº 13350511. 

A posteriori, intime-se a parte requente para, no prazo de 15 dias, 

apresentar réplica à contestação (art. 100, CPC). Ademais, sem prejuízo 

de eventual julgamento antecipado da lide, intimem-se as partes para 

especificarem as provas que ainda pretendam produzir, justificando sua 

pertinência, sob pena de indeferimento. Outrossim, consigne-se o prazo 

de quinze (15) dias, valendo o silêncio pela inexistência. Após tudo 

cumprido, façam-me os autos conclusos para julgamento antecipado da 

lide, designação de audiência ou saneamento do feito, conforme o caso. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop-MT, 31 de julho de 2018. Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007326-39.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO DE MAGALHAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1007326-39.2018.8.11.0015. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: FERNANDO DE 

MAGALHAES Vistos etc. O preparo da causa é pressuposto de 

constituição e validade da relação jurídica processual, sem o que esta não 

se consubstancia, cuja prova deverá instruir a inicial. Dicção dos arts. 320 

e 321 do CPC. A ausência deste pressuposto é causa de extinção do 

processo, a teor do art. 485, inciso IV, do CPC, sendo que “será 

cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu 

advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso 

em 15 (quinze) dias”, a teor do art. 290, equivalendo ao indeferimento da 

inicial, conforme dispõem os arts. 330, inciso IV, e 485, inciso I, todos do 

mesmo Diploma Instrumental. Noutro viés, descortinado que noutras ações 

de busca e apreensão, no lugar dos comprovantes das custas e 

despesas processuais inicialmente é inserto o Provimento n.º 

22/2016-CGJ, que nada tem a ver com dispensa de custas, sendo que, ao 

determinar o devido preparo, é atravessada petição a informar o 

recolhimento das custas, quando desaparece o referido Provimento e em 

seu lugar surgem as provas do preparo, como se este juízo fosse relapso 

na prévia análise dos pressupostos e condições da ação. Destarte, 

DETERMINO à parte autora para, querendo, no prazo de 15 dias, 

comprovar o recolhimento das custas e despesas judiciais, sob pena de 

cancelamento da distribuição do presente feito. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop – MT, 31 de julho de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007429-46.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE CRISTINA FELIPIASKI GAIESKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELKE TICIANE VIEIRA SAKATA DIAS OAB - MT24613/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CCS ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS EIRELI - ME (REQUERIDO)

DILSON LEONIR KYNAST (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1007429-46.2018.8.11.0015. REQUERENTE: ALINE 

CRISTINA FELIPIASKI GAIESKI REQUERIDO: CCS ADMINISTRADORA DE 

CONDOMINIOS EIRELI - ME, DILSON LEONIR KYNAST Vistos etc. A 

requerente pugnou a concessão da gratuidade da justiça, benefício este 

que é destinado aos hipossuficientes que não têm condições de pagar as 

custas e despesas do processo. Todavia, na linha do art. 5º, LXXIV, da 

Constituição Federal, a assistência jurídica integral e gratuita será 

concedida aos que comprovarem insuficiência de recursos. Assim, ante a 

ausência de elementos que autorizem o acolhimento do pedido, convém 

oportunizar que a parte comprove o preenchimento dos respectivos 

pressupostos, na forma dos arts. 98, caput, e 99, § 2º, do CPC; da Lei nº 

1.060/1950; e do aludido dispositivo constitucional. A propósito: "AGRAVO 

DE INSTRUMENTO — PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA — 

INDEFERIMENTO — HIPOSSUFICIÊNCIA — AUSÊNCIA DE PROVA — 

FIXAÇÃO DE PRAZO PARA COMPROVAÇÃO — NECESSIDADE. Deve-se, 

antes do indeferimento do pedido de assistência judiciária, facultar à parte 

ministrar prova de que não está em condições de pagar as custas do 

processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do próprio sustento 

ou de sua família. Recurso provido em parte". (AI 49835/2015, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, 

Publicado no DJE 17/06/2015); “APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO À 
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ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – 

DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE 

PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA – GRATUIDADE INDEFERIDA – MÁ-FÉ NÃO 

DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. 

A assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente 

desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para 

promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente 

comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos 

nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. A má-fé no pedido de 

obtenção do benefício de assistência judiciária depende de efetiva 

comprovação.” (TJ/MT, Ap 165773/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 

16/06/2015). Isto posto, intime-se a parte requerente para, no prazo de 15 

dias, comprovar a hipossuficiência sustentada ou, querendo, recolher as 

custas e despesas processuais, sob pena de cancelamento no 

distribuidor e extinção do processo, a teor dos arts. 290 e 321, parágrafo 

único, 330, inciso IV, e 485, incisos I e IV, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop – MT, 31 de julho de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1005691-23.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CEZAR PASQUALOTTO (EMBARGANTE)

LIZETE TEREZINHA DE CARLI PASQUALOTTO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALLAN MARCEL PAISANI OAB - PR45467 (ADVOGADO)

FELIPE HAUAGGE OAB - PR82056 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEDIANE ARECO MATZENBACHER (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANESSA ABRANTES DA SILVA RODRIGUES OAB - MS22512 

(ADVOGADO)

CLEDIANE ARECO MATZENBACHER OAB - MT14007/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1005691-23.2018.8.11.0015. EMBARGANTE: PAULO 

CEZAR PASQUALOTTO, LIZETE TEREZINHA DE CARLI PASQUALOTTO 

EMBARGADO: CLEDIANE ARECO MATZENBACHER Vistos etc. Os 

requerente pugnaram a concessão da gratuidade da justiça, benefício 

este que é destinado aos hipossuficientes que não têm condições de 

pagar as custas e despesas do processo. Todavia, na linha do art. 5º, 

LXXIV, da Constituição Federal, a assistência jurídica integral e gratuita 

será concedida aos que comprovarem insuficiência de recursos. Assim, 

ante a ausência de elementos que autorizem o acolhimento do pedido, 

convém oportunizar que a parte comprove o preenchimento dos 

respectivos pressupostos, na forma dos arts. 98, caput, e 99, § 2º, do 

CPC; da Lei nº 1.060/1950; e do aludido dispositivo constitucional. A 

propósito: "AGRAVO DE INSTRUMENTO — PEDIDO DE ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA — INDEFERIMENTO — HIPOSSUFICIÊNCIA — AUSÊNCIA DE 

PROVA — FIXAÇÃO DE PRAZO PARA COMPROVAÇÃO — 

NECESSIDADE. Deve-se, antes do indeferimento do pedido de assistência 

judiciária, facultar à parte ministrar prova de que não está em condições 

de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem 

prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Recurso provido em parte". 

(AI 49835/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 17/06/2015); 

“APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – DECLARAÇÃO DE 

HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA – GRATUIDADE INDEFERIDA – MÁ-FÉ NÃO 

DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. 

A assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente 

desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para 

promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente 

comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos 

nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. A má-fé no pedido de 

obtenção do benefício de assistência judiciária depende de efetiva 

comprovação.” (TJ/MT, Ap 165773/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 

16/06/2015). Isto posto, intime-se as partes embargantes para, no prazo 

de 15 dias, comprovar a hipossuficiência sustentada ou, querendo, 

recolher as custas e despesas processuais, sob pena de cancelamento 

no distribuidor e extinção do processo, a teor dos arts. 290 e 321, 

parágrafo único, 330, inciso IV, e 485, incisos I e IV, do CPC. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop – MT, 31 de julho de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz 

de Direito.

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1007395-71.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRUTORA TRIUNFO S/A (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIANO LUIZ IURK OAB - PR27583 (ADVOGADO)

CARLOS EDUARDO BENATO OAB - PR46353 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CASA DO EPI LTDA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1007395-71.2018.8.11.0015. EMBARGANTE: 

CONSTRUTORA TRIUNFO S/A EMBARGADO: CASA DO EPI LTDA Vistos 

etc. De ver que a parte trouxe no processo o comprovante das custas e 

taxas judiciarias da ação de execução, como se este juízo fosse relapso 

na prévia análise dos pressupostos e condições da ação. O preparo da 

causa é pressuposto de constituição e validade da relação jurídica 

processual, sem o que esta não se consubstancia, cuja a prova deverá 

instruir a inicial. Dicção dos arts. 319, 320 e 321 do CPC. A ausência deste 

pressuposto é causa de extinção do processo, a teor do art. 485, inciso 

IV, do CPC, sendo que “será cancelada a distribuição do feito se a parte, 

intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das 

custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”, a teor do art. 290, 

equivalendo ao indeferimento da inicial, conforme dispõem os arts. 330, 

inciso IV, e 485, inciso I, todos do mesmo Diploma Instrumental. Destarte, 

determino à parte autora para, querendo, no prazo de 15 dias, comprovar 

o recolhimento das custas e despesas judiciais, sob pena de 

cancelamento da distribuição do presente feito. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop – MT, 31 de julho de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007121-10.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA AGRICOLA SELENE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS THOMAS JUNIOR OAB - SC25583 (ADVOGADO)

EVININ FRANCIELE ZANINI CECCHIN OAB - SC35340 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1007121-10.2018.8.11.0015. AUTOR: COOPERATIVA 

AGRICOLA SELENE RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Sem delongas, verifico que a exordial não foi 

devidamente instruída. A autora atribuiu a causa o valor de R$ 50.000,00, 

meramente para efeitos fiscais, mas pretende ser restituídos valores que 

suposatamentos foram pagos a mais até então, corrigidos conforme o 

reenquadramento para classe agroindustrial do período de 05 anos. Logo, 

deverá ser apresentado o valor da causa adequado ao valor das faturas 

que pretende ser restituido, bem como realizar a complementação das 

custas judiciais em consonância com o correto valor da causa. Destarte, 

DETERMINO a emenda da inicial, no prazo de 15 dias, devendo a 

requerente corrigir o valor da causa, apresentando o valor corresponte ao 

proveito que se pretende, bem como proceder com a complementação das 

custas e taxas judiciária com base no valor corrigido da causa. 

Observância dos arts. 290, 291, 292, 319, 320, e a teor dos arts. 321, 

330, inciso IV e 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, sob pena 

de cancelamento no distribuidor do presente feito. Intime-se. Cumpra-se 

Sinop – MT, 31 de julho de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007468-43.2018.8.11.0015
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Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREA HERTEL MALUCELLI OAB - PR31408 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VECELLI COMERCIAL AGRICOLA LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1007468-43.2018.8.11.0015. REQUERENTE: BANCO 

ITAUCARD S/A REQUERIDO: VECELLI COMERCIAL AGRICOLA LTDA. 

Vistos etc. O preparo da causa é pressuposto de constituição e validade 

da relação jurídica processual, sem o que esta não se consubstancia, cuja 

a prova deverá instruir a inicial. Dicção dos arts. 319, 320 e 321 do CPC. A 

ausência deste pressuposto é causa de extinção do processo, a teor do 

art. 485, inciso IV, do CPC, sendo que “será cancelada a distribuição do 

feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o 

pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”, a 

teor do art. 290, equivalendo ao indeferimento da inicial, conforme dispõem 

os arts. 330, inciso IV, e 485, inciso I, todos do mesmo Diploma 

Instrumental. Destarte, determino à parte autora para, querendo, no prazo 

de 15 dias, comprovar o recolhimento das custas e despesas judiciais, 

bem como comprovar a mora do devedor, sob pena de cancelamento da 

distribuição do presente feito. Intime-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 31 de 

julho de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005637-57.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HUMBERTO EULAMPIO FERRO CERQUEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1005637-57.2018.8.11.0015. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: HUMBERTO 

EULAMPIO FERRO CERQUEIRA Vistos etc. De ver que as informações do 

veículo que se pretende apreender constantes na inicial divergem com as 

declaradas no contrato de alienação fiduciária de Id nº 13467098. 

Situação estranha, na inicial o autor pretende apreender um Veículo da 

marca Ford, já no contrato de alienação foi adquirido um Veículo da marca 

Chevrolet. Incongruências como está torna impossível a análise dos 

pedidos do autor, uma vez que o contrato que consubstancia a relação 

jurídica negocial é documento essencial para referida análise. Portanto, 

determino a parte autora para que esclareça qual veículo pretende 

apreender, trazendo ao processo o contrato correspondente a este, em 

15 dias, haja vista que este juízo não possui dons premonitórios, sob pena 

de indeferimento da inicial, conforme dicção dos arts. 319, 320, 321, 330 e 

485, do CPC. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop-MT, 31 de julho de 2018. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006090-86.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLODOALDO PIACENTINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLODOALDO PIACENTINI OAB - MT0012609A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO MARQUES DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1006090-86.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: CLODOALDO 

PIACENTINI EXECUTADO: APARECIDO MARQUES DE SOUZA Vistos etc. 

Ação de execução proposta por Clodoaldo Piacentini em face de 

Apareceido Marques de Souza, ambos qualificados. Petição do autor de ID 

nº 12748715 em que requer a citação por hora certa do executado, haja 

vista a tentativa de citação já realizada, restou infrutífera. É o breve 

relatório. Decido. O processo deve observar os princípios constitucionais, 

como razoável duração do processo, celeridade, economia processual, 

proporcionalidade, conforme dispõe os arts. 3º, 4º, 8º, do CPC, e art. 5º, 

inciso LXXVIII, da Constituição Federal. Nesse sentindo, não sendo 

possível a citação por AR que é a regra, o Código de Processo Civil abre 

possibilidade para outros meios, como a hipótese de citação por hora 

certa, elencada no art. 252, do CPC. Assim sendo, é cabível, sim, a citação 

por hora certa, pois o réu tem residência no local já diligenciado, conforme 

atestado pelo Srº. Oficial de Justiça na certidão de ID nº 12666950. Isto 

posto, defiro a citação por hora certa do requerido, cumpridos os 

requisitos do art. 252 do CPC. Expeça-se mandado de citação. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop-MT, 31 de julho de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000569-97.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO MIGUEL VIEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO)

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT0020064A (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)

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000569-97.2016.8.11.0015. AUTOR: RICARDO MIGUEL 

VIEIRA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO 

DPVAT S.A. Vistos etc. Defiro o pleito de ID nº 12826009, a fim de que 

seja remarcada perícia, devendo o autor comparecer com os documentos 

solicitados. Posto isto, oficie-se o Instituto Médico Legal para que proceda 

com o agendamento de nova perícia, bem como sua realização, 

informando a nomeação de um dos médicos da instituição para a 

realização da perícia, enviando cópia dos quesitos apresentados no ID de 

nº 3066659, solicitando que o laudo seja enviado a este juízo no prazo 

máximo de 30 dias. Apresentado o laudo pericial, intime-se as partes para 

que se manifeste em 05 dias, pugnando o que de direito entender. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop-MT, 31 de julho de 2018. Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 275252 Nr: 13262-33.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON FARIAS GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEVIGNANI 

CONSTANTINI - OAB:20.689-MT, FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13433-A/MT, GABRIELA SEVIGNANI - OAB:OAB/MT.20.064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 Vistos etc.

Verificado que foi deferida a realização de prova pericial pela r. decisão 

de p. 80/81, a ser realizada pelo IML.

No entanto, foi informado pela parte requerente que os peritos daquele 

instituto recusaram-se em realizar a perícia, sob a alegação de que não 

foram oficiados pelo juízo, a necessitar de agendamento prévio.

É o relato.

 Decido.

Oficie-se ao IML comunicando a nomeação de um dos médicos daquela 

instituição para a realização da perícia determinada às p. 80/81, enviando 

cópia dos quesitos apresentados às p. 13 e 123/124, solicitando que o 

laudo seja enviado a este juízo no prazo de 30 dias.

Determino que a parte autora seja submetida ao exame por um dos 

Médicos Legistas do Instituto Médico Legal - IML, situado na Rua das 
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Ipomeias, n.º 1.020, Setor Industrial Norte, nesta cidade e comarca de 

Sinop-MT, no prazo de 10 dias, devendo comparecer munido dos 

documentos médicos que possui.

 O laudo pericial deverá conter respostas objetivas aos quesitos 

apresentados pelas partes nos autos, salvo se necessária dilação do 

prazo, previamente justificada e deferida (art. 476 do CPC).

Intimem-se as partes para, querendo, dentro do prazo de 05 dias, 

indicarem assistentes técnicos.

 Desnecessária a intimação das partes para apresentarem quesitos, visto 

que já presentados.

Os respectivos assistentes técnicos são de confiança das partes, por 

elas remunerados, não sujeitos a impedimentos ou suspeições (art. 466, § 

1.º, do CPC). Oferecerão seus pareceres no prazo comum de 10 dias, 

depois de intimadas as partes da apresentação do laudo (art. 477 do 

CPC).

Ad argumentandum tantum, para o desempenho de sua função, podem o 

perito e os assistentes técnicos utilizar-se de todos os meios necessários, 

ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que 

estejam em poder de parte ou em repartições públicas, bem como instruir o 

laudo com fotografias, exames e outras quaisquer peças (art. 473, §3.º, 

do CPC).

Aportado o laudo pericial, sobre ele digam as partes em 10 dias. E 

conclusos para a designação de audiência de instrução e julgamento, se 

for o caso, ou prolação de sentença.

Intime-se

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 262138 Nr: 4935-02.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR MENDES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO CURIA PEREIRA - 

OAB:21501/O, RICARDO DE OLIVEIRA PENTEADO - OAB:18125

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Ante a emenda a inicial às fls.87/92, intime-se a parte requerida para 

manifestar no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 160891 Nr: 8350-66.2011.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINEIROS CONFECÇÕES LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR MONTE MOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO SALDELA BÍSCARO - 

OAB:11276/MT, SORAIDE CASTRO - OAB:MT / 7.106

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO MIGUEL PEREIRA - 

OAB:MT 24066/O

 Intimem-se as partes para que especifiquem as provas que pretendem 

produzir, indicando-as com objetividade e justificando a sua pertinência, 

ou digam se pretendem o julgamento antecipado, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 253918 Nr: 138-80.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSINALDO GERONIMO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PASSAREDO LINHAS AÉREAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELLUS LUIZ TEIXEIRA 

TRINDADE - OAB:8213

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAISA ALVES DO CARMO - 

OAB:14755/O, VIVIAN ROSSI M. DA COSTA - OAB:OAB/MT 11.366

 Vistos etc.

O cumprimento de 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 os executados resolverem impugnar a execução deverão 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.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 264512 Nr: 6250-65.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANARI MACIEL DA SILVA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:OAB/MT 18.395, LUIS EDUARDO FERREIRA - OAB:OAB/MT 20.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-B/MT, MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON 

- OAB:12099-B/MT

 Vistos etc.

 Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, intimem-se as 

partes para especificarem as provas que ainda pretendam produzir, 

justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento.

Outrossim, consigne-se o prazo de quinze (15) dias, valendo o silêncio 

pela inexistência.

 Após tudo cumprido, façam-me os autos conclusos para julgamento 

antecipado da lide, designação de audiência ou saneamento do feito, 

conforme o caso.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 270812 Nr: 10327-20.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEVALDIR GRAF, GTM ARTEFATOS DE MADEIRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZÔNIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ATALIAS DE LACORTE 

MOLINARI - OAB:21814/O, CAMILA SILVA ROSA - OAB:15.100/MT, 

DANIELLA MARIA LIMA SILVA GOMES - OAB:12.687-B, EDUARDO 

MARQUES CHAGAS - OAB:13699/MT, JORGE AUGUSTO BUZETTI 

SILVESTRE - OAB:13977-A/MT, LUCA RIZZATTI MANDES - 

OAB:20974/O, SERGIO HENRIQUE ARTERO DAL MASO - OAB:19729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AUGUSTO BORGES 

- OAB:OAB/MT 6.189

 Vistos etc.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103071/8/2018 Página 565 de 688



O cumprimento de 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 os executados resolverem impugnar a execução deverão 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.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 196104 Nr: 17845-66.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMAR AGOSTINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS FIGUEIREDO MESQUITA, 

LENITA GARCIA GONÇALVES MESQUITA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELPÍDIO MORETTI ESTEVAM - 

OAB:MT/4.877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR MESQUITA PAIVA - 

OAB:MG-41.368

 Vistos etc.

Em atenção ao pleito de p. 137, garantida a dialeticidade, sobretudo em 

relação à adjudicação pretendida, manifeste-se a parte executada em 10 

dias, seguindo-se imediata conclusão.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 153296 Nr: 1332-91.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMIR SALVADORI, DEALMIR SALVADORI, 

LUCILENE CILIAO SALVADORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:21.387 B, CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8.521 - MT, DARIEL ELIAS DE SOUZA - OAB:11.945-B/MT, FABIO 

LUIS NASCIMENTO DOS SANTOS MOTA - OAB:OAB/BA 19.615, 

GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A, JOAO BATISTA FERREIRA - 

OAB:10962/B, JULIANA DOS REIS SANTOS - OAB:13.479-MT, JULIANO 

MARTIM ROCHA - OAB:OAB/SP 253.333, LUANA DE ALMEIDA E 

ALMEIDA BARROS - OAB:OAB/MT 7381, LUIZ CARLOS CÁCERES - 

OAB:OAB/PR 26.822-B, MARCELO SALVI - OAB:OAB/SC 40.989, 

ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3770/MT, VINICIUS KUNKEL LOPES 

DE SOUZA - OAB:14.690 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063-B/MT

 Isto posto, equacionada a pendenga de forma amistosa e definidas as 

condições, HOMOLOGO o acordo coligido entre as partes, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. SUSPENDO o processo até a 

integral liquidação da avença.Promova-se a penhora dos imóveis 

oferecidos a garantir o cumprimento do acordo, na forma pactuada no item 

11.1 do acordo.Quanto ao pedido de oficio ao Cartório de registro de 

imóveis, é dever da parte exequente propelir atos de seu interesse, assim 

como não tenha demonstrado qualquer óbice em realizar a averbação de 

penhora em imóvel pelo cartório de registros de imóveis, indefiro o pedido 

de p. 128, porque a constrição requerida pode ser feita a qualquer tempo 

por ela, sem intervenção deste juízo. Por outro lado, expeça-se certidão 

de admissão de execução, para que o exequente formalize a averbação 

da penhora dos imóveis noticiados no item 11.1, tal como prescrito no art. 

828 do CPC.Findo o prazo do acordo, intime-se o exequente para se 

manifestar em 05 dias, acerca do seu cumprimento, cientificado de que 

seu silêncio será interpretado como quitação total da quantia acordada e 

consequente extinção do processo, nos termos do art. 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 78824 Nr: 7177-80.2006.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADEZONIA MADEIRAS DA AMAZONIA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTENOR FONTOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON ARRUDA MORENO - 

OAB:5415/MT, Tânia Maria do Amaral Dinkhuysen - OAB:76.681-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TERESINHA APARECIDA 

BRAGA MENEZES - OAB:MT - 6972 / B

 Vistos etc.

Ante a certidão de p. 182, intime-se a parte exequente para manifestar 

interesse no prosseguimento do feito, em 05 dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 110910 Nr: 3257-93.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR CACCIATORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMAR - SIDERÚRGICA MARAVILHAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIRCEU KATH - OAB:4259-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JOANELLA - 

OAB:8601/MT, JEFERSON AGULHÃO SPINDOLA - OAB:MT/6416-B

 Vistos etc.

Diante da instauração do incidente em apenso, com pedido de 

desconsideração da personalidade jurídica, determino a suspensão do 

processo, conforme disciplina o art. 134, § 3º, do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 184073 Nr: 5130-89.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS PINTO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEREALISTA ALVORADA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO GAVIOLI FACHINI - 

OAB:5425-B, MATEUS MENEGON - OAB:MT/ 11.229-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO SATIM KARAS - 

OAB:MT - 17.791, RAFAEL BARION DE PAULA - OAB:11063-B/MT

 Vistos etc.

Diante da instauração do incidente em apenso, com pedido de 

desconsideração da personalidade jurídica, determino a suspensão do 

processo, conforme disciplina o art. 134, § 3º, do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 186604 Nr: 7785-34.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTINHO DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VÊNUS MARA SOARES DA SILVA 

- OAB:8677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista que não houve o pagamento integral da obrigação pelo 

executado, expeça-se mandado de penhora e avaliação da fração ideal 

de 50% do bem imóvel descrito como Data nº 02, da quadra nº 29, zona 

04, com área de 360 m², situado na Gleba Celeste 3ª parte, conforme 

pleiteado às p. 75/76, lavrando os autos e intimando-se desde logo a parte 

executada de tais diligências, inclusive seus cônjuges, em se tratando de 

imóveis, salvo se forem casados em regime de separação absoluta de 

bens (art. 842 do CPC). Se a parte executada tiver advogado, a intimação 

retro será feita na pessoa deste.

Após, manifeste a parte exequente requerendo o que entender devido 

para o prosseguimento da execução, em 05 dias.

Defiro a juntada do substabelecimento de p. 77. Anote-se o nome da 

patrona substabelecida para fins de intimações e demais atos do 

processo.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 239304 Nr: 11637-95.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO TADEU DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISE TASSIANA MARCHIORO - 

OAB:13737/MT, VÊNUS MARA SOARES DA SILVA - OAB:8677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista que não houve o pagamento da obrigação pelo executado, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação de 50% do bem imóvel 

descrito como Data nº 20, da quadra nº 34, zona 06, com área de 324 m², 

situado na Gleba Celeste 3ª parte, conforme pleiteado às p. 63/64 e 

p.69/70, lavrando os autos e intimando-se desde logo a parte executada 

de tais diligências, inclusive seus cônjuges, em se tratando de imóveis, 

salvo se forem casados em regime de separação absoluta de bens (art. 

842 do CPC). Se a parte executada tiver advogado, a intimação retro será 

feita na pessoa deste.

Após, manifeste a parte exequente requerendo o que entender devido 

para o prosseguimento da execução, em 05 dias.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 63975 Nr: 3654-94.2005.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARANÁ AUTO PEÇAS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMIGÃO AUTO PEÇAS LTDA. ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAN COSER - OAB:MT/5915-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISAIAS GRASEL ROSMAN - 

OAB:8265, JULIANA GONÇALVES DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 7.576, 

MARIA CECILIA DE LIMA GONÇALVES - OAB:MT/9062-B

 Vistos etc.

Diante da instauração do incidente em apenso, com pedido de 

desconsideração da personalidade jurídica, determino a suspensão do 

processo, conforme disciplina o art. 134, § 3º, do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 122118 Nr: 1278-62.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON GIACHINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEISO DALAZOANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCIO CALIXTO DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-7.570

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GHYSLEN ROBSON LEHNEN - 

OAB:OAB/MT 15312, ISAIAS RAMOS FRANÇA - OAB:16.144-MT, 

RODRIGO CARLOS BERGO - OAB:8435/MT

 Vistos etc.

Ante a manifestação da parte exequente, verificado que os documentos a 

que se refere foram juntados às p. 112/121, não havendo se falar em 

busca de petição para juntada, eis que pelo simples manuseio do 

processo, seria possível a sua visualização.

No mais, considerando que o acordo entabulado entre as partes possui 

parcelas com vencimento final em 10/12/2018, intime-se a parte exequente 

acerca dos comprovantes de pagamentos apresentados, bem como para 

manifestar interesse no prosseguimento da ação executiva, em 05 dias, 

pugnando o que entender devido, cientificando que seu silêncio manterá a 

suspensão do feito até o cumprimento integral da avença.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 226567 Nr: 3662-22.2015.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENITA GARCIA GONÇALVES MESQUITA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR AGOSTINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR MESQUITA PAIVA - 

OAB:MG-41.368

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELPÍDIO MORETTI ESTEVAM - 

OAB:MT/4.877-A

 Vistos etc.

Malgrado o inusitado do suposto recurso apresentado, apelação de uma 

mera decisão interlocutória de reconsideração, mantida, que por sinal, já 

foi desafiada por recurso de agravo de instrumento, com pedido de 

desistência do agravante a demonstrar em linha de princípio possível 

desinteresse em combater por esse remédio ou veneno ora apresentado o 

que já está precluso.

Sem qualquer perspectiva de sentença que tende a emperrar o processo 

em prejuízo do próprio exequente, ainda assim descabendo a este juízo 

fazer análise de admissibilidade ou não do apelidado recurso de apelação 

apresentado, determino sejam apresentadas as contrarrazões e, após 

suba ao juízo ad quem para o exame de admissibilidade que entender 

cabível.

Em respeito à amplitude de defesa e ao contraditório, que seja levado 

avante essa estripulia.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 108622 Nr: 968-90.2009.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILDRE PAULO PELIZER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVONE GOMES DE PAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO CESAR JULIO - 

OAB:122800/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELCIO CALIXTO DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-7.570

 Vistos etc.

O cumprimento de 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.
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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 os executados resolverem impugnar a execução deverão 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.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 312109 Nr: 15841-17.2017.811.0015

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTADORA LINDOYA LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN FERNANDO LOUVISON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS MELGAR NASCIMENTO 

- OAB: 17.735-MT, LEDOCIR ANHOLETO - OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

O preparo da causa é pressuposto de constituição e validade da relação 

jurídica processual, sem o qual acarretará em cancelamento da 

distribuição do feito (art. 290, do CPC).

 A ausência deste pressuposto é causa de extinção do processo, a teor 

do art. 485, inciso IV, do CPC: o juiz não resolverá o mérito quando: (...) IV 

- verificar a ausência de pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo; equivalendo ao 

indeferimento da inicial, conforme dispõem os arts. 321, parágrafo único e 

485, inciso I, todos do mesmo Diploma Instrumental.

Ademais, de conformidade com norma mandamental insculpida no 

Provimento nº 41/2016-CGJ da CNGC no § 2.º do art. 1228, é 

imprescindível o recolhimento das custas, tendo em vista tratar-se de 

autos apartados, observado o valor insculpido na Tabela B da Lei Estadual 

n.º 7.603/2001.

Destarte, determino à parte autora o recolhimento das custas e despesas 

judiciais devidas, no prazo de 15 dias, comprovando-se nos autos o 

cumprimento de tal determinação, sob pena de cancelamento de sua 

distribuição.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 327012 Nr: 7668-67.2018.811.0015

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARANÁ AUTO PEÇAS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMIGÃO AUTO PEÇAS LTDA. ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAN COSER - OAB:MT/5915-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

O preparo da causa é pressuposto de constituição e validade da relação 

jurídica processual, sem o qual acarretará em cancelamento da 

distribuição do feito (art. 290, do CPC).

 A ausência deste pressuposto é causa de extinção do processo, a teor 

do art. 485, inciso IV, do CPC: o juiz não resolverá o mérito quando: (...) IV 

- verificar a ausência de pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo; equivalendo ao 

indeferimento da inicial, conforme dispõem os arts. 321, parágrafo único e 

485, inciso I, todos do mesmo Diploma Instrumental.

Ademais, de conformidade com norma mandamental insculpida no 

Provimento nº 41/2016-CGJ da CNGC no § 2.º do art. 1228, é 

imprescindível o recolhimento das custas, tendo em vista tratar-se de 

autos apartados, observado o valor insculpido na Tabela B da Lei Estadual 

n.º 7.603/2001.

Destarte, determino à parte autora o recolhimento das custas e despesas 

judiciais devidas, no prazo de 15 dias, comprovando-se nos autos o 

cumprimento de tal determinação, sob pena de cancelamento de sua 

distribuição.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 177034 Nr: 12802-85.2012.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LÚCIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOVILSON GIMENES DA SILVA, ADILSON 

FUSTER FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cintia Mary Dutra Belini 

Rodrigues - OAB:OAB/MT 19060, MAYARA TONETTI GALIASSI 

SCHEID WEIRICH - OAB:18.157-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:, 

SAMIA ROBERTA DA SILVA PRADELA - OAB:MT/14.598-B

 Vistos etc.

O juiz impulsionará o processo de modo a encaminhar em tempo razoável 

solução integral de mérito, sem excluir da apreciação jurisdicional ameaça 

ou lesão a direitos, a zelar pela lisura e boa-fé objetiva e a incentivar que 

todos os sujeitos processuais cooperem entre si, com isonomia e paridade 

de tratamento, incumbindo-lhe, dentre outras providências, promover, a 

qualquer tempo, a autocomposição das partes, sem o descarte nem 

mesmo do auxílio de conciliadores ou mediadores judiciais. Força, entre 

outros, dos arts. 2.º a 7.º e 139, inciso V, do CPC.

Aliás, a autocomposição e a dialeticidade não deixam de ser a tônica do 

processo civil em vigor, a exemplo dos arts. 3.º, §§ 2.º e 3.º, 7.º, 9.º, 10, 

165/175 e 334, todos do citado digesto adjetivo, a enfatizar a conciliação e 

a mediação como medida relevante e salutar para evitar ou solucionar 

litígios.

Destarte, por um imperativo da Lei, visando a autocomposição das partes, 

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 22 de agosto de 2018 às 

14:00 horas, a ser conduzida por este magistrado.

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 art. 334 do Código de Processo Civil.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 214856 Nr: 14795-95.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIDES VARGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEVIGNANI 

CONSTANTINI - OAB:20.689-MT, FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13433-A/MT, GABRIELA SEVIGNANI - OAB:OAB/MT.20.064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Vistos etc.

Defiro o requerimento de p. 151.

Oficie-se ao IML comunicando a nomeação de um dos médicos daquela 

instituição para a realização da perícia determinada às p. 133/134, 

enviando cópia dos quesitos apresentados às p. 20 e 70, solicitando que o 

laudo seja enviado a este juízo no prazo de 30 dias.
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Determino que a parte autora seja submetida ao exame por um dos 

Médicos Legistas do Instituto Médico Legal - IML, situado na Rua das 

Ipomeias, n.º 1.020, Setor Industrial Norte, nesta cidade e comarca de 

Sinop-MT, no prazo de 10 dias, devendo comparecer munido dos 

documentos médicos que possui.

 O laudo pericial deverá conter respostas objetivas aos quesitos 

apresentados pelas partes nos autos, salvo se necessária dilação do 

prazo, previamente justificada e deferida (art. 476 do CPC).

Intimem-se as partes para, querendo, dentro do prazo de 05 dias, 

indicarem assistentes técnicos.

 Desnecessária a intimação das partes para apresentarem quesitos, visto 

que já presentados.

Os respectivos assistentes técnicos são de confiança das partes, por 

elas remunerados, não sujeitos a impedimentos ou suspeições (art. 466, § 

1.º, do CPC). Oferecerão seus pareceres no prazo comum de 10 dias, 

depois de intimadas as partes da apresentação do laudo (art. 477 do 

CPC).

Ad argumentandum tantum, para o desempenho de sua função, podem o 

perito e os assistentes técnicos utilizar-se de todos os meios necessários, 

ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que 

estejam em poder de parte ou em repartições públicas, bem como instruir o 

laudo com fotografias, exames e outras quaisquer peças (art. 473, §3.º, 

do CPC).

Aportado o laudo pericial, sobre ele digam as partes em 10 dias. E 

conclusos para a designação de audiência de instrução e julgamento, se 

for o caso, ou prolação de sentença.

Intime-se

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 169652 Nr: 4692-97.2012.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELI MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAIAS ALVES PEREIRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA ANA ZAMBIAZI - 

OAB:11106-B/MT, ROBERTO C. MELGAREJO DE VARGAS - 

OAB:OAB/MT 7429

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciano rodrigues Dantas - 

OAB:8085, MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR - OAB:MT/ 7.215

 Vistos etc.

O cumprimento de 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 os executados resolverem impugnar a execução deverão 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.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 121892 Nr: 1051-72.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JHON DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON LUIZ LEMANSKI, MARLISE LEMANSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:OAB/MT 9975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista que não houve o pagamento integral da obrigação pelos 

executados, expeça-se carta precatória para realizar a penhora, 

avaliação e demais atos expropriatórios dos bens objeto da garantia 

anotada na Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 46.969-6/04 (p. 

17/23), conforme pleiteado às p. 259/260, lavrando os autos e 

intimando-se desde logo a parte executada de tais diligências, inclusive 

seus cônjuges, em se tratando de imóveis, salvo se forem casados em 

regime de separação absoluta de bens (art. 842 do CPC). Se a parte 

executada tiver advogado, a intimação retro será feita na pessoa deste.

Não encontrada a parte devedora, o senhor meirinho deverá arrestar-lhe 

tantos bens quantos bastem para resguardar a execução, inclusive 

servindo-se de eventuais indicações da parte credora, procedendo-se de 

acordo com o art. 830 do CPC.

Após, manifeste a parte exequente requerendo o que entender devido 

para o prosseguimento da execução, em 05 dias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 39656 Nr: 3109-58.2004.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIOVANA BALTA FERNANDES

 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:

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de suspensão da execução de p. 248, conforme autoriza 

o art. 921, inciso III e § 1º, do CPC, pelo prazo de 01 ano, a fim de que 

sejam encontrados bens de propriedade da parte executada passíveis de 

penhora.

Destarte, para não desviar as estatísticas dos processos, determino o 

encaminhamento dos autos ao arquivo provisório, sem baixa no 

distribuidor, até manifestação das partes ou esgotamento do mencionado 

prazo, quando a parte exequente deverá manifestar em 05 dias, pugnando 

o que de direito entender, sob pena do seu arquivamento definitivo.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 168758 Nr: 3754-05.2012.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT. 

NÃO-PADRONIZ. PCG-BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA DO NASCIMENTO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que as cartas para intimação pessoal da requerente foi 

enviada para endereço diverso do constante do termo de cessão de p. 88, 

intime-se a parte exequente no endereço retro mencionado, para 

manifestar interesse no prosseguimento do feito, em 05 dias, requerendo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103071/8/2018 Página 569 de 688



o que entender de direito, cientificando-a que sua inércia implicará na 

extinção do processo, por abandono, eis que o feito encontra-se 

paralisado há mais de 02 anos sem manifestação da parte autora.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 208294 Nr: 9667-94.2014.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO AYMORÉ CRÉDITO,FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATILIA THALITA DA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO RODRIGO GOES 

NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 17980-A, MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9708-A/MT, RODRIGO FRASSETTO GOES - OAB:33416

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de substituição processual, em razão da cessão de 

crédito realizada entre as partes Aymoré Crédito, Financiamento e 

Investimento S/A e Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não 

Padronizados, nos termos do art. 286 do Código Civil, o qual dispõe que o 

credor pode ceder o seu crédito, se a isso não se opuser a natureza da 

obrigação, a lei, ou a convenção com o devedor.

Proceda-se a retificação na capa dos autos para constar o nome da parte 

requerente Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não 

Padronizados.

 Defiro ainda a juntada de instrumento de mandato, devendo as intimações 

serem feitas ao profissional constituído, conforme pleito de p. 108.

 Na sequência, intime-se a parte requerente para cumprir a determinação 

de p. 101, em 05 dias.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 313760 Nr: 16850-14.2017.811.0015

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR CACCIATORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMAR - SIDERÚRGICA MARAVILHAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIRCEU KATH - OAB:4259-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

O preparo da causa é pressuposto de constituição e validade da relação 

jurídica processual, sem o qual acarretará em cancelamento da 

distribuição do feito (art. 290, do CPC).

 A ausência deste pressuposto é causa de extinção do processo, a teor 

do art. 485, inciso IV, do CPC: o juiz não resolverá o mérito quando: (...) IV 

- verificar a ausência de pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo; equivalendo ao 

indeferimento da inicial, conforme dispõem os arts. 321, parágrafo único e 

485, inciso I, todos do mesmo Diploma Instrumental.

Ademais, de conformidade com norma mandamental insculpida no 

Provimento nº 41/2016-CGJ da CNGC no § 2.º do art. 1228, é 

imprescindível o recolhimento das custas, tendo em vista tratar-se de 

autos apartados, observado o valor insculpido na Tabela B da Lei Estadual 

n.º 7.603/2001.

Destarte, determino à parte autora o recolhimento das custas e despesas 

judiciais devidas, no prazo de 15 dias, comprovando-se nos autos o 

cumprimento de tal determinação, sob pena de cancelamento de sua 

distribuição.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 38297 Nr: 1245-82.2004.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON ROBSON DE MORAES, MÁRIO 

PAULO DE MORAES, OLINDA MUNIZ DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ULISSES DUARTE JÚNIOR - 

OAB:MT/7.459-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELCIO CALIXTO DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-7.570

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de suspensão da execução de p. 449/450, conforme 

autoriza o art. 921, inciso III e §2º, do CPC, pelo prazo de 01 ano, a fim de 

que sejam encontrados bens de propriedade da parte executada 

passíveis de penhora.

Destarte, para não desviar as estatísticas dos processos, determino o 

encaminhamento dos autos ao arquivo provisório, sem baixa no 

distribuidor, até manifestação das partes ou esgotamento do mencionado 

prazo, quando a parte exequente deverá manifestar em 05 dias, pugnando 

o que de direito entender, sob pena do seu arquivamento definitivo.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 72944 Nr: 1537-96.2006.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KEMP BORGES E CIA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BKM DISTRIBUIDORA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENEI RODRIGO BERTI 

CASAGRANDE - OAB:7483-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:

 Intime-se o advogado da parte autora para manifestar, no prazo legal, 

acerca da petição juntada às fls.323.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 123195 Nr: 2369-90.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THIAGO JULIO PEREIRA DE SALES, ADÃO SESPERE, 

NALVA PEREIRA DE SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUDEMAR SAUER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON APARECIDO ROSSETO - 

OAB:12769

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOURIVAL DE OLIVEIRA - 

OAB:3548-A, MARCOS APARECIDO DE AGUIAR - OAB:9769/O

 "(...).Destarte, por se revelar medida excepcional, indefiro, eis que não 

restou efetivamente demonstrado que a parte exequente esgotou todos os 

meios ao seu alcance para localizar os bens da parte executada. 

Cumprida as diligências acima, intime-se a parte exequente para se 

manifestar, no prazo de 05 dias, requerendo o que for de direito. Por fim, 

com fulcro no art. 782, § 3º do CPC, oficie-se o Serviço de Proteção ao 

Crédito – SPC e SERASA, a fim de incluir o nome do executado em seus 

cadastros. Intimem-se. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 78073 Nr: 6440-77.2006.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADVOCACIA AMARAL SOCIEDADE DE ADVOGADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTENOR FONTOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALANA SMUK FERREIRA - 

OAB:OAB/SP 313.634

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TERESINHA APARECIDA 

BRAGA MENEZES - OAB:MT - 6972 / B

 Vistos etc.

Por ser inexitosa a pesquisa de ativos financeiros em nome do executado, 

bem a busca de veículos mediante sistema RENAJUD, pretende a parte 

exequente pesquisa online, por meio do sistema INFOJUD, de modo a obter 

a última declaração de imposto de renda, para localização de bens do 
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executado.

 É cediço que tais diligências pela via manejada se trata de medida extrema 

e de caráter sigiloso, exigindo a devida cautela para tanto.

 É atribuição do juízo determinar as medidas necessárias para o 

cumprimento da ordem judicial, conforme determina o art. 139, inciso IV, do 

CPC, in verbis:

“Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste 

Código, incumbindo-lhe:

 (...)

IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou 

sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem 

judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária."

Nessa linha de princípio, o enunciado n.º 48 da ENFAM, assim dispõe:

 O art. 139, IV, do CPC/2015 traduz um poder geral de efetivação, 

permitindo a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de 

qualquer ordem judicial, inclusive no âmbito do cumprimento de sentença e 

no processo de execução baseado em títulos extrajudiciais.

Desta feita, sendo inexitosa medidas outrora tomadas, o magistrado 

poderá lançar mão das ferramentas à sua disposição, a fim de que 

garanta a prestação jurisdicional.

 Com efeito, sendo negativa a busca por meio do RENAJUD, eis que foi 

realizada a pesquisa nos autos em apenso, de maneira subsidiária, defiro 

a pesquisa online pretendida pela parte exequente, de modo a buscar 

bens em nome da parte executada pelo sistema INFOJUD, através da 

última declaração de imposto de renda.

 Com a resposta, determino que as informações oriundas da Receita 

Federal sejam encartadas nos autos, o qual passará a correr em segredo 

de justiça, devendo a secretaria proceder com o necessário para 

identificação visual de tal condição.

Após, cumpridas as diligencias retro, intime-se o exequente para, no 

prazo de 10 dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção, por abandono.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 125078 Nr: 4291-69.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTADORA LINDOYA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN FERNANDO LOUVISON 

TRANSPORTES ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS MELGAR NASCIMENTO 

- OAB: 17.735-MT, LEDOCIR ANHOLETO - OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO ROGÉRIO DOGNANI - 

OAB:282752 - SP, MARIA CECILIA DE LIMA GONÇALVES - 

OAB:MT/9062-B

 Vistos etc.

Diante da instauração do incidente em apenso, com pedido de 

desconsideração da personalidade jurídica, determino a suspensão do 

processo, conforme disciplina o art. 134, § 3º, do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 156407 Nr: 3469-46.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL WINTER, EDUARDO ANTUNES SEGATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON HEITOR DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WINTER - OAB:11470/MT, 

EDUARDO ANTUNES SEGATO - OAB:13546/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICK SHARON DOS 

SANTOS - OAB:14712/MT

 Vistos etc.Verificado que foi deferida a pesquisa online, por meio do 

sistema INFOJUD, de modo a obter as três últimas declarações de imposto 

de renda, para localização de bens do executado. No entanto não foi 

realizada a pesquisa.É cediço que tais diligências pela via manejada se 

trata de medida extrema e de caráter sigiloso, exigindo a devida cautela 

para tanto. É atribuição do juízo determinar as medidas necessárias para o 

cumprimento da ordem judicial, conforme determina o art. 139, inciso IV, do 

CPC, in verbis:“Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as 

disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...)IV - determinar todas as 

medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias 

necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive 

nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária."Nessa linha de 

princípio, o enunciado n.º 48 da ENFAM, assim dispõe: O art. 139, IV, do 

CPC/2015 traduz um poder geral de efetivação, permitindo a aplicação de 

medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial, 

inclusive no âmbito do cumprimento de sentença e no processo de 

execução baseado em títulos extrajudiciais.Desta feita, sendo inexitosa 

medidas outrora tomadas, o magistrado poderá lançar mão das 

ferramentas à sua disposição, a fim de que garanta a prestação 

jurisdicional. Com efeito, sendo negativa a busca por meio do RENAJUD, 

de maneira subsidiária, defiro a pesquisa online pretendida pela parte 

exequente, de modo a buscar bens em nome da parte executada pelo 

sistema INFOJUD, através da última declaração de imposto de renda. Com 

a resposta, determino que as informações oriundas da Receita Federal 

sejam encartadas nos autos, o qual passará a correr em segredo de 

justiça, devendo a secretaria proceder com o necessário para 

identificação visual de tal condição.Após, cumpridas as diligências retro, 

intime-se o exequente para, em 05 dias, dar prosseguimento ao feito, 

requerendo o que entender de direito, cientificando de que seu silencio 

importará no arquivamento dos autos.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 77018 Nr: 5383-24.2006.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA, ALCIDES LUIZ 

FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VESTA COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES LUIZ FERREIRA - 

OAB:MT-5447, MARIA LÚCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:OAB/3662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO SEGURA - 

OAB:MT/4722-A

 Vistos etc.

Sobre a busca infrutífera de ativos financeiros em nome da parte 

executada, diga à parte autora em 05 dias, a fim de que requeria o que 

entender de direito, sob pena de extinção e arquivamento dos autos. 

Força do art. 485, III, do CPC.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 78095 Nr: 6466-75.2006.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA, ALCIDES LUIZ 

FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VESTA COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES LUIZ FERREIRA - 

OAB:MT-5447, MARIA LÚCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:OAB/3662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO SEGURA - 

OAB:MT/4722-A

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 dias, apresentar 

demonstrativo analítico do débito devidamente atualizado, nos termos do 

art. 798, inciso I, alínea ‘b’, do CPC.

Após, retornem-me os autos conclusos para deliberações pertinentes.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 79815 Nr: 8155-57.2006.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEMA INCORPORADORA LTDA.
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON F. PADOVANI & CIA. 

LTDA(IMOBILIÁRIA FLORAIS DA AMAZÔNIA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALMEIDA DA SILVA - 

OAB:MT/5.952

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO FERONATTO - 

OAB:8916/MT, FLAVIANO KLEBER TAQUES DE FIGUEIREDO - 

OAB:MT/7348, JOSE EDUARDO MIRANDA - OAB:MT 5023

 Vistos etc.

O cumprimento de 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 os executados resolverem impugnar a execução deverão 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.

Anote-se o nome do patrono constituído à p. 1.672 para as devidas 

intimações.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 207436 Nr: 8970-73.2014.811.0015

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO RACHID IBRAHIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN ROHLING DUPIM 

CARVALHO - OAB:14725/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO KAZUIOSHI 

KAWASAKI - OAB:OAB/MT17.555-A

 Vistos etc.

O processo está paralisado há mais de 02 anos, sendo o último depósito 

da consignação realizado em 11/04/2016 via da petição de p. 127/128.

Aparentemente os valores não representam a totalidade dos pagamentos 

a serem consignados.

 Portanto, promova o autor o andamento do feito em 05 dias, requerendo o 

que entender de direito, sob pena de extinção por abandono.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 122812 Nr: 1978-38.2010.811.0015

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SACERDIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON DE MATTOS 

PEREIRA - OAB:OAB/MT 8718, SILVERIO GONÇALVES PEREIRA - 

OAB:MT / 4720 - B

 Vistos etc.

O cumprimento de 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 os executados resolverem impugnar a execução deverão 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.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 160073 Nr: 7420-48.2011.811.0015

 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: MINEIROS CONFECÇÕES LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR MONTE MOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO SALDELA BÍSCARO - 

OAB:11276/MT, SORAIDE CASTRO - OAB:MT / 7.106

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO MIGUEL PEREIRA - 

OAB:MT 24066/O

 Intimem-se as partes para que especifiquem as provas que pretendem 

produzir, indicando-as com objetividade e justificando a sua pertinência, 

ou digam se pretendem o julgamento antecipado, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 219937 Nr: 18299-12.2014.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO RACHID IBRAHIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOMÉ 

WICHOSKI - OAB:18603B/MT, CLAUDIO KAZUIOSHI KAWASAKI - 

OAB:OAB/MT17.555-A, GISLAINE CRISPIM DE FARIA CRUZ - 

OAB:16988, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:MT - 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO LUIS DA SILVA - 

OAB:16.561-MT

 Vistos etc.
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Defiro o pleito, no prazo de 15 dias, a teor da petição de p. 251/266.

No mais, aguarde-se a solução do processo em apenso código 207436.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 276617 Nr: 14034-93.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA JÚLIA GOMES DA SILVA, ANA CLÁUDIA GOMES 

RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - 

OAB:11660/MT, LETICIA DOS SANTOS BORGES - OAB:21.117/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/MT

 CERTIFICO que os RECURSOS DE APELAÇÃO interposto pela parte 

requerida, foi protocolado no prazo legal.

 CERTIFICO AINDA que conforme autorizado pela legislação vigente, 

INTIMO a parte requerente, para que no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente as CONTRARRAZÕES ao referido Recurso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 222100 Nr: 911-62.2015.811.0015

 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: PAULA ANNETA LEDUR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6.813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT-13.245-A

 Vistos etc.

O cumprimento de 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 os executados resolverem impugnar a execução deverão 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.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 226783 Nr: 3785-20.2015.811.0015

 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: ROBERTO RACHID IBRAHIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO LUIS DA SILVA - 

OAB:16.561-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 16691-A, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:OAB/MT 12.208-A

 Vistos etc.

Sobresto o andamento do feito, para decisão conjunta.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 63912 Nr: 3625-44.2005.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONTINI & CIA. LTDA - AÇOMETAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON MILTON DE MOURA CORREA, 

JUARES JOSE TOLIN DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA GUIMARÃES MARQUES 

RAMOS DA FONSECA - OAB:12.993, ESTEVAN MIZZANI SCHNEIDER 

CONTINI - OAB:13894/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALANDARC DA ROSA 

DANTAS - OAB:8140-MT

 Vistos etc.

Pedido de buscas no sistema informatizado Siel, visando localizar 

endereços da parte acionada.

É o mínimo relatório.

Decido.

“As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do 

mérito, incluída a atividade satisfativa”.

“Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se 

de acordo com a boa-fé”.

 “Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se 

obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”.

 “Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às 

exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da 

pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a 

legalidade, a publicidade e a eficiência”.

Dicção respectivamente dos arts. 4º, 5º, 6º e 8º do CPC. Tem a ver com o 

disposto no art. 5º, inciso LXXVIII, da Magna Carta.

Nesse sentido a jurisdição deve funcionar com efetividade e não mera 

chanceladora de formalidades inócuas ou preciosismos de antanho que 

militam contra referidos princípios, contando com a boa-fé e a colaboração 

das partes, a buscar uma decisão de mérito justa e efetiva.

 Assim é que no Livro I do processo de conhecimento, parte especial, art. 

319, § 1º, do CPC, existe a possibilidade desde a petição inicial de o 

acionante requerer diligências ao juiz necessárias a obtenção de 

informações relativas a nomes, prenomes, estado civil, existência de união 

estável, profissão, CPF ou CNPJ, e-mail, domicílio e principalmente, 

conforme a praxe, sendo a hipótese neste caso, o endereço das partes.

Calha anotar que se aplicam subsidiariamente aos demais Livros do CPC 

as regras da parte geral e do processo de conhecimento (arts. 318 

parágrafo único e 771 paragrafo único do CPC).

Nesse passo, a efetividade do processo demanda aproveitar todos os 

meios lícitos colocados à disposição das partes, de modo a simplificar e 

agilizar o levantamento de aludidos dados e a busca de bens aptos a 

satisfazer os interesses colocados em jogo.

Destarte, não se revela mais condizente deixar de promover diligências no 

interesse das partes, da economia e da celeridade processual, visando 

cumprir o acesso a uma ordem jurídica justa (CF, art. 5º, inciso XXXV), 

além dos primados retrocitados.

Portanto, se a parte não tem acesso a informações que levem ao 

paradeiro do adversário ou de seus bens, havendo instrumentos ágeis 

disponibilizados pela tecnologia da informática, é razoável que as 

pesquisas reclamadas sejam sem delongas efetivadas, a justificar o 

atendimento do postulado.

Nesse sentido, a corroborar o entendimento seguem arestos ora 

compilados, com destaques em negrito e sublinhados:
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“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. 

BACENJUD. INFOJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS 

DILIGÊNCIAS. NOVA PESQUISA. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO DO 

AGRAVO. Não há a necessidade de se exigir do exequente o exaurimento 

de todas as diligências extrajudiciais para que se autorize a utilização dos 

convênios firmados pelo Poder Judiciário (INFOJUD, BACENJUD, 

RENAJUD) nem mesmo para constrição/localização de bens do devedor, 

quanto mais para a localização do endereço do executado”. (TRF 04ª R.; 

AG 5024904-54.2017.404.0000; Terceira Turma; Relª Desª Fed. Vânia 

Hack de Almeida; Julg. 22/08/2017; DEJF 28/08/2017);

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ONLINE. 

BACENJUD. Com relação à utilização de sistemas informatizados 

colocados à disposição do Judiciário, como forma de melhor 

instrumentalizar a efetivação de penhora ou busca de bens dos 

devedores em processos de execução, desde a nova redação do art. 655 

do CPC/1973 foi retirada da utilização de sistemas tais como INFOJUD, 

RENAJUD ou BACENJUD seu caráter excepcional, na medida em que se 

constituem o meio por excelência para localização de bens, depósitos ou 

aplicações em instituições financeiras, sendo que estes, por sua vez, se 

encontram em primeiro lugar na ordem de preferência dos bens 

penhoráveis. - Não há a necessidade de se exigir do 

exequente/demandante o exaurimento de todas as diligências 

extrajudiciais para que se autorize a utilização dos convênios firmados 

pelo Poder Judiciário (INFOJUD, BACENJUD, RENAJUD) seja para a 

constrição/localização de bens do devedor, seja para a localização do 

endereço do executado/demandado (hipótese em que a pesquisa será 

limitada ao objeto específico). - Segundo a Súmula nº 881 do STJ, o 

transcurso de lapso temporal razoável superior a um ano é fundamento 

para a renovação da penhora on line, via Bacenjud”. (TRF 04ª R.; AG 

5008000-56.2017.404.0000; Terceira Turma; Rel. Des. Fed. Ricardo 

Teixeira do Valle Pereira; Julg. 30/05/2017; DEJF 05/06/2017) CPC, art. 

655).

Isto posto, DEFIRO o pedido, de modo a determinar a realização das 

pesquisas no sistema mencionado.

A seguir, intime-se a parte requerente para se manifestar, no prazo de 05 

dias, requerendo o que for de direito.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 124487 Nr: 3699-25.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNOLDO PEDRO PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, defiro o pedido de arresto de ativos financeiros (p. 126) em 

nome da parte executada Arnoldo Pedro Pinheiro, inscrito no CPF nº 

011.030.551-51, até o limite do crédito exequendo (R$ 17.575,68 – 

dezessete mil, quinhentos e setenta e cinco reais e sessenta e oito 

centavos).Confirmado o bloqueio, servirá como termo de arresto o 

protocolo emitido pelo Sistema Bacenjud, que deverá ser juntado aos 

autos, intimando-se a parte executada, bem como citando-a, com a 

advertência de que, não havendo pagamento, o arresto será convertido 

em penhora.Não sendo encontrados numerários, intime-se a exequente 

para, no prazo de 05 dias, dar andamento no feito, requerendo o que 

entender de direito, ciente de que sua inércia implicará na extinção do 

processo.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 79518 Nr: 7872-34.2006.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX ANDERSON SASSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, CRISTINA CIBELI DE SOUZA 

SERENZA - OAB:5678/MS, DANILO SILVA OLIVEIRA - OAB:15359-B, 

NATALIA HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13714/MS, RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GÉRSON LUÍS WERNER - 

OAB:MT-6298-A

 Vistos etc.

Cumpra-se a r. decisão de p. 255.

Defiro a juntada do substabelecimento de p. 258 – verso.

 Anote-se para fins das intimações devidas.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 2096 Nr: 482-91.1998.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIA ITAULEASING DE ARRENDAMENTO 

MERCANTIL-GRUPO ITAÚ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARMIL FABRICA DE CABOS DE VASSOURA 

LTDA, NELSON TABIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Por ser inexitosa a pesquisa de ativos financeiros em nome dos 

executados, pugnou a parte exequente o bloqueio de veículos mediante 

sistema RENAJUD, que defiro.

Logo, proceda-se a pesquisa online, com ordem de indisponibilidade, por 

meio do sistema RENAJUD, compatível com o valor do crédito em 

execução. Se exitoso o bloqueio de veículos, determino seja feita restrição 

virtual no órgão de trânsito correspondente, vinculando-o a este 

processo, com vistas à parte credora para se pronunciar em 05 (cinco) 

dias.

 Intime-se a parte executada da constrição realizada nos autos, para que 

querendo ofereça impugnação no prazo de 15 dias.

Doutra banda, pretende a parte exequente pesquisa online, por meio do 

sistema INFOJUD, de modo a obter a última declaração de imposto de 

renda, para localização de bens do executado. É cediço que tais 

diligências pela via manejada se trata de medida extrema e de caráter 

sigiloso, exigindo a devida cautela para tanto.

 É atribuição do juízo determinar as medidas necessárias para o 

cumprimento da ordem judicial, conforme determina o art. 139, inciso IV, do 

CPC, in verbis:

[...]

Desta feita, sendo inexitosa medidas outrora tomadas, o magistrado 

poderá lançar mão das ferramentas à sua disposição, a fim de que 

garanta a prestação jurisdicional.

 Com efeito, sendo negativa a busca por meio do RENAJUD, de maneira 

subsidiária, defiro a pesquisa online pretendida pela parte exequente, de 

modo a buscar bens em nome da parte executada pelo sistema INFOJUD, 

através da última declaração de imposto de renda.

 Com a resposta, determino que as informações oriundas da Receita 

Federal sejam encartadas nos autos, o qual passará a correr em segredo 

de justiça, devendo a secretaria proceder com o necessário para 

identificação visual de tal condição.

Após, cumpridas as diligências retro, intime-se o exequente para, no 

prazo de 10 dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção, por abandono.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 247100 Nr: 16556-30.2015.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEMENTES SELEGRÃOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERTELLI & CIA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO HORA CARDOSO - 

OAB:259805

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, DEFIRO o pedido, de modo a determinar a realização de 

pesquisa no sistema mencionado.A seguir, se encontrado endereço 
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diverso daquele apresentado nos autos, efetive-se a r. decisão de p. 

55.Se descortinado o mesmo endereço constante nos autos, intime-se a 

parte requerente para se manifestar, no prazo de 05 dias, requerendo o 

que for de direito.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 184305 Nr: 5380-25.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIO TIBAGI COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE DE CONCEIÇÃO CANEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE FAGUNDES GARCIA 

DUARTE ALVES PINTO - OAB:6294-A/MT, RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Por ser inexitosa a pesquisa de ativos financeiros em nome do executado, 

pugnou a parte exequente o bloqueio de veículos mediante sistema 

RENAJUD, que defiro.

Logo, proceda-se a pesquisa online, com ordem de indisponibilidade, por 

meio do sistema RENAJUD, compatível com o valor do crédito em 

execução. Se exitoso o bloqueio de veículos, determino seja feita restrição 

virtual no órgão de trânsito correspondente, vinculando-o a este 

processo, com vistas à parte credora para se pronunciar em 05 (cinco) 

dias.

 Intime-se a parte executada da constrição realizada nos autos, para que 

querendo ofereça impugnação no prazo de 15 dias.

Doutra banda, pretende a parte exequente pesquisa online, por meio do 

sistema INFOJUD, de modo a obter a última declaração de imposto de 

renda, para localização de bens do executado. É cediço que tais 

diligências pela via manejada se trata de medida extrema e de caráter 

sigiloso, exigindo a devida cautela para tanto.

 É atribuição do juízo determinar as medidas necessárias para o 

cumprimento da ordem judicial, conforme determina o art. 139, inciso IV, do 

CPC, in verbis:

“Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste 

Código, incumbindo-lhe:

 (...)

IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou 

sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem 

judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária."

Nessa linha de princípio, o enunciado n.º 48 da ENFAM, assim dispõe:

 O art. 139, IV, do CPC/2015 traduz um poder geral de efetivação, 

permitindo a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de 

qualquer ordem judicial, inclusive no âmbito do cumprimento de sentença e 

no processo de execução baseado em títulos extrajudiciais.

Desta feita, sendo inexitosa medidas outrora tomadas, o magistrado 

poderá lançar mão das ferramentas à sua disposição, a fim de que 

garanta a prestação jurisdicional.

 Com efeito, sendo negativa a busca por meio do RENAJUD, de maneira 

subsidiária, defiro a pesquisa online pretendida pela parte exequente, de 

modo a buscar bens em nome da parte executada pelo sistema INFOJUD, 

através da última declaração de imposto de renda.

 Com a resposta, determino que as informações oriundas da Receita 

Federal sejam encartadas nos autos, o qual passará a correr em segredo 

de justiça, devendo a secretaria proceder com o necessário para 

identificação visual de tal condição.

Após, cumpridas as diligencias retro, intime-se o exequente para, no 

prazo de 10 dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção, por abandono.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 71438 Nr: 197-20.2006.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSENI DE OLIVEIRA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO SORIA DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO AMÉRICO VIEIRA - 

OAB:8726/MT, LEDOCIR ANHOLETO - OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURÉLIO FAGUNDES - 

OAB:MT / 8881-A

 Vistos etc.

Por ser inexitosa a pesquisa de ativos financeiros em nome do executado, 

pugnou a parte exequente o bloqueio de veículos mediante sistema 

RENAJUD, que defiro.

Logo, proceda-se a pesquisa online, com ordem de indisponibilidade, por 

meio do sistema RENAJUD, compatível com o valor do crédito em 

execução. Se exitoso o bloqueio de veículos, determino seja feita restrição 

virtual no órgão de trânsito correspondente, vinculando-o a este 

processo, com vistas à parte credora para se pronunciar em 05 (cinco) 

dias.

 Intime-se a parte executada da constrição realizada nos autos, para que 

querendo ofereça impugnação no prazo de 15 dias.

Doutra banda, pretende a parte exequente pesquisa online, por meio do 

sistema INFOJUD, de modo a obter a última declaração de imposto de 

renda, para localização de bens do executado. É cediço que tais 

diligências pela via manejada se trata de medida extrema e de caráter 

sigiloso, exigindo a devida cautela para tanto.

 É atribuição do juízo determinar as medidas necessárias para o 

cumprimento da ordem judicial, conforme determina o art. 139, inciso IV, do 

CPC, in verbis:

“Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste 

Código, incumbindo-lhe:

 (...)

IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou 

sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem 

judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária."

Nessa linha de princípio, o enunciado n.º 48 da ENFAM, assim dispõe:

 O art. 139, IV, do CPC/2015 traduz um poder geral de efetivação, 

permitindo a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de 

qualquer ordem judicial, inclusive no âmbito do cumprimento de sentença e 

no processo de execução baseado em títulos extrajudiciais.

Desta feita, sendo inexitosa medidas outrora tomadas, o magistrado 

poderá lançar mão das ferramentas à sua disposição, a fim de que 

garanta a prestação jurisdicional.

 Com efeito, sendo negativa a busca por meio do RENAJUD, de maneira 

subsidiária, defiro a pesquisa online pretendida pela parte exequente, de 

modo a buscar bens em nome da parte executada pelo sistema INFOJUD, 

através da última declaração de imposto de renda.

 Com a resposta, determino que as informações oriundas da Receita 

Federal sejam encartadas nos autos, o qual passará a correr em segredo 

de justiça, devendo a secretaria proceder com o necessário para 

identificação visual de tal condição.

Após, cumpridas as diligencias retro, intime-se o exequente para, no 

prazo de 10 dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção, por abandono.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 187433 Nr: 8675-70.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RACHEL BANDEIRA NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Por ser inexitosa a pesquisa de ativos financeiros em nome do executado, 

pugnou a parte exequente o bloqueio de veículos mediante sistema 

RENAJUD, que defiro.

Logo, proceda-se a pesquisa online, com ordem de indisponibilidade, por 

meio do sistema RENAJUD, compatível com o valor do crédito em 

execução. Se exitoso o bloqueio de veículos, determino seja feita restrição 

virtual no órgão de trânsito correspondente, vinculando-o a este 

processo, com vistas à parte credora para se pronunciar em 05 (cinco) 

dias.

 Intime-se a parte requerida da constrição realizada nos autos, para que 
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querendo ofereça impugnação no prazo de 15 dias.

Após, cumpridas as diligencias retro, intime-se o requerente para, no 

prazo de 10 dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção, por abandono.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 191753 Nr: 13381-96.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER PEREIRA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Por ser inexitosa a pesquisa de ativos financeiros em nome do executado, 

pugnou a parte exequente o bloqueio de veículos mediante sistema 

RENAJUD, que defiro.

Logo, proceda-se a pesquisa online, com ordem de indisponibilidade, por 

meio do sistema RENAJUD, compatível com o valor do crédito em 

execução. Se exitoso o bloqueio de veículos, determino seja feita restrição 

virtual no órgão de trânsito correspondente, vinculando-o a este 

processo, com vistas à parte credora para se pronunciar em 05 (cinco) 

dias.

 Intime-se a parte requerida da constrição realizada nos autos, para que 

querendo ofereça impugnação no prazo de 15 dias.

Após, cumpridas as diligencias retro, intime-se o requerente para, no 

prazo de 10 dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção, por abandono.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 224700 Nr: 2573-61.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIEL NATARI VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Por ser inexitosa a pesquisa de ativos financeiros em nome do executado, 

pugnou a parte exequente o bloqueio de veículos mediante sistema 

RENAJUD, que defiro.

Logo, proceda-se a pesquisa online, com ordem de indisponibilidade, por 

meio do sistema RENAJUD, compatível com o valor do crédito em 

execução. Se exitoso o bloqueio de veículos, determino seja feita restrição 

virtual no órgão de trânsito correspondente, vinculando-o a este 

processo, com vistas à parte credora para se pronunciar em 05 (cinco) 

dias.

 Intime-se a parte exequente da constrição realizada nos autos, para que 

querendo ofereça impugnação no prazo de 15 dias.

Após, cumpridas as diligencias retro, intime-se o requerente para, no 

prazo de 10 dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção, por abandono.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 163344 Nr: 11236-38.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PTRB AUTOMOTIVA LTDA - ME, ANTONIO 

ROBERTO OLIVEIRA

 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: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Vistos etc.

Cumpra-se a r. decisão de p. 320.

Defiro a juntada do substabelecimento de p. 323/324.

 Anote-se para fins das intimações devidas.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 110967 Nr: 3307-22.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANO PROENÇA COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEY ROBERTO CRIVELARO, JOÃO VICTOR 

CRIVELARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONES EVERSON CARDOSO - 

OAB:146007/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO PAULI 

GONÇALVES - OAB:14286/MT, NÉVIO PEGORARO - OAB:6904-B/MT

 Vistos etc.

Cumprimento de sentença movida por Juliano Proença Coelho em face de 

Sidney Roberto Crivelaro e João Victor Crivelaro, todos qualificados.

As partes entabularam acordo, sendo elas capazes, objeto lícito, possível 

e determinado e empregada forma não defesa em Lei, contendo 

declarações de vontade, com fito negocial e idôneo o seu instrumento, 

preenchidos todos os requisitos de existência e validade do negócio 

jurídico, não há óbice para a homologação postulada.

 Vislumbrado que houve constrição de bens e valores em nome dos 

executados, às 115/117.

 No acordo restou acertado o pagamento do importe de R$ 30.000,00, 

transferindo-se ao exequente R$ 10.000,00 do valor constrito à p. 116, a 

título de sinal - restituindo ao executado Sidney Roberto Crivelaro o saldo 

remanescente - e 10 parcelas subsequentes no quantum de R$ 2.000,00 

cada; a liberação do valor penhorado na conta de titularidade do 

executado João Victor Crivelaro à p. 115, em seu favor; e ainda, a baixa 

das constrições que recaem sobre os veículos de propriedade dos 

executados, penhorados à p. 117.

 Isto posto, equacionado o litígio de forma amistosa e definidas as 

condições, HOMOLOGO o acordo coligido entre as partes, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. Por contemplar parcelas futuras, 

SUSPENDO o processo até a integral liquidação da avença.

Findo o prazo do acordo, intime-se o exequente para se manifestar em 05 

dias, acerca do seu cumprimento, cientificado de que seu silêncio será 

interpretado como quitação total da quantia acordada e consequente 

extinção do processo, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 195537 Nr: 17282-72.2013.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRESED TRANSPORTES LTDA - ME, 

FERNANDO BRUNO CRESTANI, MICHEL ALEX CRESTANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO VALTER DORNELES 

DIAS - OAB:9.084-A

 Vistos etc.

Ação Monitória promovida por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão 

de Associados Sorriso – Sicredi Celeiro, em face de Cresed Transportes 

Ltda - ME, Fernando Bruno Crestani e Michel Alex Crestani, todos 

qualificados.

As partes entabularam acordo, cuja avença foi homologada pela r. 
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decisão de p. 358.

Na transação restou acertado o pagamento da quantia de R$ 625.895,56, 

em 04 parcelas anuais e sucessivas no valor de R$ 150.000,00 cada, e 01 

parcela, no valor de R$ 25.895,56. Houve ainda requerimento quanto à 

suspensão do processo até a data aprazada para o pagamento da última 

parcela informada no acordo (30/05/2020).

 No entanto, os executados pugnaram pela prorrogação do prazo para o 

pagamento da parcela nº 2, no valor de R$ 150.000,00, com vencimento 

em 30/05/2018, a pugnar pelo aditamento do acordo, mantendo as demais 

clausulas pactuadas (p. 369/371).

Assim, não havendo irregularidade quanto aos requerimentos a medida 

que se impõe é o seu deferimento.

Isto posto, homologo o aditivo entabulado à p. 369/371, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, e MANTENHO a SUSPENSÃO do processo 

até a data aprazada para o pagamento da última parcela informado no 

acordo.

Promova-se a penhora do imóvel oferecido a garantir o cumprimento do 

acordo, na forma pactuada no item 6.

Expeça-se certidão de admissão de execução, para que o exequente 

formalize a averbação da penhora do imóvel noticiados no item 7, tal como 

prescrito no art. 828 do CPC.

Findo o prazo do acordo, intime-se o exequente para se manifestar em 05 

dias, acerca do seu cumprimento, cientificado de que seu silêncio será 

interpretado como quitação total da quantia acordada e consequente 

extinção do processo, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 124367 Nr: 3580-64.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS LIBERATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO ROSA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONES EVERSON CARDOSO - 

OAB:146007/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:MT 6.317-B

 Isto posto, equacionada a causa de forma amistosa e definidas as 

condições, homologo o acordo coligido entre as partes, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos. Por conseguinte, quitada a obrigação, 

impositiva a extinção da ação, pois exaurido o seu mérito. Desse modo, 

nos termos dos arts. 924, inciso II, e 925 do Código de Processo Civil, julgo 

e declaro extinta a execução em pauta.Determino o levantamento dos 

valores depositados/vinculados neste feito (p. 298) em favor do patrono 

do exequente, devendo a transferência ser realizada na conta informada 

à p.301.Custas e despesas processuais deverão ser pagas pela parte 

executada, conforme pactuado. Por fim, cada um responde pelos 

honorários de seus patronos, não havendo disciplina diversa no 

acordo.Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado 

o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC.Preclusas as 

vias recursais, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 128868 Nr: 8083-31.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MARCOS SALVADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELCIO CALIXTO DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-7.570

 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.Determino o levantamento dos valores 

depositados/vinculados neste feito (p. 252) em favor de Antônio Marcos 

Salvador, devendo a transferência ser realizada em conta bancária a ser 

informada por ele, em 05 dias.Custas e despesas processuais deverão 

ser pagas pela parte autora da ação, respondendo cada um pelos 

honorários de seus respectivos patronos conforme pactuado. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC.Renunciado ao prazo 

recursal, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 248158 Nr: 17201-55.2015.811.0015

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRANI ZANOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J.C MOREIRA AGRICOLA - ME (MULTISAFRA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLAN CARLOS SCHIMIDT - 

OAB:21958-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO MULLER - OAB:5841, 

RODRIGO NOGARA DE CASTILHO - OAB:8250-B/MT

 Vistos etc.

 Observada na peça de defesa da parte requerida a propositura de 

reconvenção, fundamentada no seu regular exercício de direito em que 

busca a condenação do reconvindo/autor a pagar a quantia de R$ 

40.000,00 valor este aplicado em benfeitorias realizadas no imóvel locado, 

bem como indenização por danos materiais e lucros cessantes, que 

deverão ser apurados em liquidação de sentença.

 É o relato.

Decido.

Trata-se de reconvenção que tramita no bojo desta ação. É ação, um 

modo de exercitar o direito de ação, numa espécie de contra ataque da 

parte ré contra a parte autora, isso dentro de um processo já em curso, a 

ensejar o simultaneus processus com a ação dita principal, de maneira 

que o julgador resolva as duas contendas numa mesma sentença. 

Significa que a parte ré não se limita a deduzir defesa. Faz pedido conexo 

com a causa principal ou com os fundamentos da defesa.

Como leciona Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, in 

“Código de Processo Civil Comentado”, Ed. RT, p. 947/948, a reconvenção 

deve ser deduzida na contestação, não sendo distribuída à parte e nem 

apensada ao processo. No entanto, deve preencher os requisitos da peça 

vestibular, nos termos dos arts. 319/320 do CPC. Assinalam a natureza 

jurídica do instituto, in verbis:

“Natureza jurídica. Reconvenção é ação judicial do réu contra o autor, 

sendo uma das modalidades de resposta do réu. Neste caso, o processo 

é caracterizado pelo conjunto formado entre a ação principal e a ação 

reconvencional, em cumulação objetiva de ações”.

Conforme dicção do art. 343 do CPC, “...é licito ao réu propor reconvenção 

para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o 

fundamento da defesa”.

Apesar da simplificação procedimental introduzida pelo CPC, nem a 

natureza jurídica da reconvenção foi alterada, tampouco os seus 

pressupostos, já que a reconvenção continua sendo uma forma de 

contra-ataque do reconvinte contra o reconvindo, que em geral, é o autor 

da ação principal.

 Assim, além de apresentar a sua defesa, o réu da ação principal faz um 

pedido que poderia ser feito em ação autônoma, portanto, a reconvenção 

é uma ação na qual, o réu irá pleitear direitos que afirma ter contra o autor 

e como tal, deve conter requisitos específicos e gerais.

 Imperioso anotar que, sobre a reconvenção, o art. 292 do CPC, dispõe 

que o valor da causa constará sempre da petição inicial ou da 

reconvenção e será:

 “I - na ação de cobrança de dívida, a soma monetariamente corrigida do 

principal, dos juros de mora vencidos e de outras penalidades, se houver, 

até a data de propositura da ação; (...)”.

No caso, a parte requerida pleiteia o reconhecimento do débito, bem como 

o seu recebimento no valor de R$ 40.000,00, de modo que o valor da 

causa na reconvenção deve corresponder a pretensão apresentada, sob 

pena de cancelamento da sua distribuição.

Assim, chamo o feito a ordem, para determinar a emenda da reconvenção, 

nos termos do art. 319, inciso V, do CPC, atribuindo valor a causa com o 

seu respectivo preparo, no prazo de 15 dias, sob pena de seu 

indeferimento, pela inobservância do arts. 292, 319, 321 e 485, inciso I, 

todos do CPC.
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Após, façam-me os autos conclusos para julgamento antecipado da lide, 

designação de audiência ou saneamento do feito, conforme o caso.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 175174 Nr: 10734-65.2012.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARCI MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO AYMORÉ CRÉDITO,FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OVÍDIO ILTOL ARALDI - OAB:MT 

/ 7.974-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9708-A/MT

 Vistos etc.

Diante da informação do falecimento da parte requerente, determino a 

suspensão do feito pelo prazo de 30 dias, nos termos do art. 313, inciso I, 

do CPC.

O art. 110 do CPC dispõe que:

“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.”

Embora a regra seja a habilitação do espólio, não há óbice que a 

substituição ocorra mediante a habilitação dos herdeiros, se assim lhes 

aprouver.

 Assim, intime-se o patrono da parte requerente para, no prazo de 30 dias, 

regularizar a substituição processual, apresentando a certidão de óbito, 

bem como indicar a inventariante e/ou seus sucessores, qualificando-os, 

na forma do art. 687 e seguintes, do CPC.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007115-03.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GO AGRO FERTILIZANTES COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LUIS WERNER OAB - MT6298/A-A (ADVOGADO)

TIAGO PACHECO DOS SANTOS OAB - MT0017601A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVALDO BONFIM DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1007115-03.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: GO AGRO 

FERTILIZANTES COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA EXECUTADO: 

IVALDO BONFIM DOS SANTOS Vistos etc. Nos termos dos arts. 806 e 813 

do CPC, cite-se a parte executada para entregar 5.106,20 sacas de soja 

em grão de 60 kg, do tipo de exportação, com até 14% de umidade, 1% de 

impureza, até 8% de avariados, 8% de esverdeado, e 30% de quebrados, 

este últimos com até 4% de áridos, até 06% de grãos mofados, da safra 

2017/2018, no prazo de 15 dias. Consigne-se no mandado que qualquer 

das partes poderá impugnar a escolha da outra em 15 dias (art. 812 do 

CPC). No mesmo prazo, a parte executada, deverá apresentar embargos 

(art. 915 do CPC). Se a coisa não for entregue ou depositada, será 

expedido mandado de busca e apreensão (art.806, § 2.°, do CPC). Por 

outro lado, não sendo encontrada a coisa, a demanda prosseguirá na 

forma de execução por quantia certa, se aprouver à parte exequente (art. 

816). No caso de cumprimento espontâneo da obrigação, considerando o 

estágio incipiente do feito e o trabalho desenvolvido pelo ínclito causídico, 

fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, a teor do 

art. 85, § 2.°, do CPC. Expeça-se certidão em favor da parte exequente, 

para atender aos fins do art. 828 do CPC. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – 

MT, 31 de julho de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007193-94.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

M.S. COMERCIAL AGRICOLA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATEUS MENEGON OAB - MT0011229A (ADVOGADO)

FERNANDA GAVIOLI FACHINI OAB - MT0011032A-O (ADVOGADO)

DAIANE DOS SANTOS SILVA OAB - MT0017824A (ADVOGADO)

FABIANO GAVIOLI FACHINI OAB - MT5425/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDER POZZOBON (EXECUTADO)

JURACI MASIERO POZZOBON (EXECUTADO)

WILSON ROQUE POZZOBON (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1007193-94.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: M.S. 

COMERCIAL AGRICOLA LTDA EXECUTADO: ALEXANDER POZZOBON, 

WILSON ROQUE POZZOBON, JURACI MASIERO POZZOBON Vistos etc. 

Expeça-se mandado de citação, penhora e avaliação, para que a parte 

executada pague em 03 dias, a contar do ato citatório. Vencido o prazo 

sem pagamento, munido da segunda via do mandado, proceda-se o oficial 

de justiça com a penhora e imediata avaliação dos bens encontrados ou 

indicados, lavrando os autos e intimando-se desde logo a parte executada 

de tais diligências. Se a parte executada tiver advogado, a intimação retro 

será feita na pessoa deste. Não encontrada a parte devedora, o senhor 

meirinho deverá arrestar-lhe tantos bens quantos bastem para resguardar 

a execução, inclusive servindo-se de eventuais indicações da parte 

credora, procedendo-se de acordo com o art. 830 do CPC. Arbitro, de 

plano, honorários advocatícios em 10% do valor executado, que poderão 

ser reduzidos pela metade, em caso de pronto pagamento nos 03 dias 

acima mencionados, consoante caput e § 1.º do art. 827 do CPC. O prazo 

para os embargos à execução será de 15 dias e correrá da juntada aos 

autos do mandado de citação, podendo ser manejado independentemente 

de segurança do juízo. Inteligência dos arts. 828; 829; 914 e 915, todos do 

Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se. Sinop, 31 de julho de 

2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010915-73.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR GOMES GIMENES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1010915-73.2017.8.11.0015. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: ODAIR GOMES GIMENES 

Vistos etc. Ação monitória consubstanciada em “Instrumento Particular de 

Confissão de Dívida e Outras Avenças”, com disponibilização de 

financiamento ofertado pela parte autora Banco Bradesco Financiamentos 

S/A., a parte requerida Odair Gomes Gimenes, cujo valor disponibilizado 

pela autora e utilizado pela ré não teria sido adimplido, embora utilizados 

meios suasórios para tal mister. Os documentos apresentados no ID nº 

9964121, apontam, com efeito, a existência de relação jurídica entre as 

partes indicando possível pendência na liquidação do valor disponibilizado. 

Destarte, presentes estão às condições da ação, tendo a parte autora 

interesse processuais para o manejo da presente lide. Logo, cite-se a 

parte requerida para pagar o débito apresentado em 15 dias; ou, 

querendo, neste mesmo prazo, oferecer embargos monitórios. Expeça-se 

mandado de citação e pagamento, na forma requerida, cientificando-se a 

parte demandada que o pronto pagamento a isentará das custas 

processuais e honorários advocatícios, sendo que a parte requerente 

dará quitação da obrigação, nos termos do § 1° do artigo 701, do Código 

de Processo Civil. Advirta-se ainda a parte requerida de que se não 

houver cumprimento da obrigação e nem oferecimento de embargos no 

prazo assinalado, poderá constituir-se de pleno direito o título executivo 

judicial, hipótese em que o processo prosseguirá na forma prescrita no 

artigo 513 e seguintes do CPC. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 31 de 

julho de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.
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Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007272-73.2018.8.11.0015

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:

JOAO PAULO LEITE DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1007272-73.2018.8.11.0015 REQUERENTE: AYMORE 

REQUERIDO: JOAO PAULO LEITE DA SILVA Vistos etc. Ação de Busca e 

Apreensão de rito especial pelo Decreto-Lei n.° 911/1969, com as 

alterações processadas pela Lei n.° 10.931/2004, de um veículo, 

veículo/marca: HYUNDAI, modelo: HB20 X PREMIUM, chassis 

9Bhbh51dbfp481626, placa QBW3440, renavam: 01072431731, ano da 

fabricação: 2015, Cor: Prata, melhor descrito nos autos, com pleito liminar, 

em virtude de um financiamento no valor de R$ 32.353,38, em 36 

prestações mensais, mediante Cédula de Crédito Bancária de nº 

307718123, garantido por alienação fiduciária do objeto da lide, nos termos 

da cópia inclusa do instrumento contratual, incorrendo em mora conforme 

documentação apresentada. Requereu ainda, a expedição de ofício ao 

Detran com o fim de retirar quaisquer ônus incidente sobre o bem; 

expedição de ofício à Secretária de Fazenda Estadual para abster-se de 

cobrar IPVA da parte autora por período anterior a consolidação da 

propriedade. Tudo liminarmente. É breve síntese. Decido a pretensão 

liminar. O bem está suficientemente descrito no contrato, sendo que este 

instrumento, por sua vez, sugere os autos, foi registrado na repartição de 

trânsito com atribuição para o controle dessa espécie de veículo, na forma 

dos arts. 1.361 a 1.368 do Código Civil. A mora da parte demandada 

constituída por meio de instrumento de protesto, deixando clara a 

constituição da mora. Nestas circunstâncias, atendidos os requisitos 

legais, com a parte requerida inadimplente e em mora; e o bem, 

suficientemente descrito no contrato, cujo instrumento foi devidamente 

registrado no DETRAN, a confirmar que efetivamente encontra-se alienado 

fiduciariamente. Assim, nos termos do Decreto-Lei n.° 911/1969 e do 

Código Civil, a busca e apreensão deve ser deferida. Contudo, e risível e 

folgaz querer a baixa de ônus legais sobre o veículo tipo IPVA, multa, 

taxas, alugueres de pátio etc., que em regra acompanham a coisa como 

uma espécie de obrigação propter rem. Atender tal pedido é promover o 

enriquecimento ilícito da parte autora em detrimento do próprio erário, 

criando privilegio não previsto em Lei. Pior, ordenar à Secretária de 

Fazenda Estadual para abster-se de cobrar IPVA do veículo, seja de que 

período e de quem for, é o mesmo que vedar o Estado do direito de 

arrecadar. O pedido não guarda sentido e lógica tributária alguma, sendo 

inconstitucional. O que aproxima a parte autora do conceito de litigância de 

má-fé, a teor do art. 80 do CPC. A Lei de alienação fiduciária dá margens 

de garantia e privilégios suficientes ao credor fiduciário, não sendo 

honesto e nem justo pretender esse tipo de isenção do Estado em 

benefício de um particular. Isto posto, hei por bem deferir a busca e 

apreensão do veículo alienado fiduciariamente e descrito nos autos; e 

indeferir o seguinte: a) o pedido de retirada de quaisquer ônus vinculados 

ao veículo almejado; b) qualquer ordem à Fazenda Pública Estadual de 

abster-se de cobrar os tributos devidos sobre o veículo em pauta, ainda 

que em período anterior à consolidação da sua propriedade, se assim 

ocorrer. Por outro lado, mas vinculado aos indeferimentos acima, cabe 

alertar a parte autora quanto a tantos pedidos sem nexo e até contrários a 

Lei, que podem resultar na aplicação de multa por litigância de má-fé. 

Expeça-se mandado de busca a apreensão do veículo, o qual deverá ser 

mantido na Comarca até ulterior deliberação deste juízo, depositando-o 

com a parte requerente, podendo ser na pessoa de quem indicar, como 

depositário judicial. Nos termos do art. 3° e §§ do Decreto-Lei n.º 911, de 

1.° de outubro de 1969, executada a medida liminar, cite-se a parte 

requerida, na forma eleita, para, caso queira, oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias; e, se lhe aprouver, pagar a dívida pendente 

integralmente, em cinco (05) dias, hipótese na qual o bem lhe será 

restituído pela parte autora livre do ônus. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - 

MT, 31 de julho de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001312-39.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL JOSE BIANCHI (RÉU)

LICISLENE FATIMA DO NASCIMENTO BIANCHI (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1001312-39.2018.8.11.0015. AUTOR: BANCO DO 

BRASIL S.A RÉU: RAFAEL JOSE BIANCHI, LICISLENE FATIMA DO 

NASCIMENTO BIANCHI Vistos etc. Ação monitória consubstanciada em 

“Termo de adesão”, com disponibilização de financiamento ofertado pela 

parte autora Banco do Brasil S/A., as partes requeridas Rafael José 

Bianchi e Licislene Fatima do Nascimento Bianchi, cujo valor disponibilizado 

pela autora e utilizado pela ré não teria sido adimplido, embora utilizados 

meios suasórios para tal mister. Os documentos apresentados no ID nº 

11879316, apontam, com efeito, a existência de relação jurídica entre as 

partes indicando possível pendência na liquidação do valor disponibilizado. 

Destarte, presentes estão às condições da ação, tendo a parte autora 

interesse processuais para o manejo da presente lide. Logo, cite-se a 

parte requerida para pagar o débito apresentado em 15 dias; ou, 

querendo, neste mesmo prazo, oferecer embargos monitórios. Expeça-se 

mandado de citação e pagamento, na forma requerida, cientificando-se a 

parte demandada que o pronto pagamento a isentará das custas 

processuais e honorários advocatícios, sendo que a parte requerente 

dará quitação da obrigação, nos termos do § 1° do artigo 701, do Código 

de Processo Civil. Advirta-se ainda a parte requerida de que se não 

houver cumprimento da obrigação e nem oferecimento de embargos no 

prazo assinalado, poderá constituir-se de pleno direito o título executivo 

judicial, hipótese em que o processo prosseguirá na forma prescrita no 

artigo 513 e seguintes do CPC. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 31 de 

julho de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007156-67.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BERTI PECAS E SERVICOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADERSON SILVA BENTO OAB - MT0018153A (ADVOGADO)

KELLY DA SILVA BERGAMIM OAB - MT18696/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATEUS RODRIGUES DE FREITAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Processo: 1007156-67.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: 

BERTI PECAS E SERVICOS LTDA - EPP EXECUTADO: MATEUS 

RODRIGUES DE FREITAS Vistos etc. Expeça-se mandado de citação, 

penhora e avaliação, para que a parte executada pague em 03 dias, a 

contar do ato citatório. Vencido o prazo sem pagamento, munido da 

segunda via do mandado, proceda-se o oficial de justiça com a penhora e 

imediata avaliação dos bens encontrados ou indicados, lavrando os autos 

e intimando-se desde logo a parte executada de tais diligências. Se a parte 

executada tiver advogado, a intimação retro será feita na pessoa deste. 

Não encontrada a parte devedora, o senhor meirinho deverá arrestar-lhe 

tantos bens quantos bastem para resguardar a execução, inclusive 

servindo-se de eventuais indicações da parte credora, procedendo-se de 

acordo com o art. 830 do CPC. Arbitro, de plano, honorários advocatícios 

em 10% do valor executado, que poderão ser reduzidos pela metade, em 

caso de pronto pagamento nos 03 dias acima mencionados, consoante 

caput e § 1.º do art. 827 do CPC. O prazo para os embargos à execução 

será de 15 dias e correrá da juntada aos autos do mandado de citação, 

podendo ser manejado independentemente de segurança do juízo. 

Inteligência dos arts. 828; 829; 914 e 915, todos do Código de Processo 

Civil. Intime-se. Cumpra-se. Sinop, 31 de julho de 2018. Walter Tomaz da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103071/8/2018 Página 579 de 688



Costa Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003161-17.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARTINS & MARTINS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMUALDO JOSE ZALEVSKI OAB - MT0012292A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE CAMARGO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1003161-17.2016.8.11.0015. EXEQUENTE: MARTINS & 

MARTINS LTDA EXECUTADO: CRISTIANE CAMARGO Vistos etc. Por ser 

infutifera a pesquisa on line de ativos financeiros em nome do executado, 

pugnou a parte exequente o bloqueio de veículo mediante sistema 

RENAJUD, que defiro. Nesse passo, defiro a pesquisa on line, com ordem 

de indisponibilidade, por meio do sistema RENAJUD, compatível com o valor 

do crédito em execução. Se exitoso o bloqueio de veículos, determino seja 

feita restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, vinculando-o a 

este processo, com vistas à parte credora para se pronunciar em 05 dias. 

Se aceito o bem constritado, penhore-se, mediante termo nos autos, 

intimando-se a parte executada, inclusive acerca do seu encargo como 

depositário judicial, ressalvada a possibilidade, justificadamente, de o bem 

ser entregue a parte exequente sob a mesma responsabilidade, qual seja, 

depositário judicial, na forma do art. 840, § 2º do CPC. Sobre a avaliação, 

digam as partes em 10 dias, sobretudo a credora se pretende adjudicação 

ou indicando desde logo a forma de alienação pretendida. Não sendo 

requerida a adjudicação e nada mais reclamado, aos demais atos de 

alienação pela forma que foi indicada. Após, intimem-se as partes para se 

manifestarem, no prazo de 05 dias. Intimem-se. Cumpra-se Sinop – MT, 31 

de julho de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002988-90.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS OAB - SP265023-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON CARLOS SALVADOR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISANGELA GREGORIO JACINTO OAB - MT22757/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP SENTENÇA REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A REQUERIDO: 

ROBSON CARLOS SALVADOR Vistos etc. Ação de busca e apreensão 

proposta por OMNI Financeira S/A., em face de Robson Carlos Salvador, 

ambos qualificados. Depois de concedida a medida liminar a parte autora 

informou que o requerido quitou seu débito, a postular pela desistência da 

ação, bem como a baixa/desbloqueio do veículo pelo sistema Renajud. É o 

relatório. Julgo. A desistência da causa é uma prerrogativa da parte autora 

que pode ser manejada a qualquer tempo, antes da sentença, desde que 

haja a concordância da parte adversária, caso esta tenha apresentado 

contestação. Se não tiver contestado a lide, independe de sua anuência. 

Inteligência dos §§ 4.º e 5.º do art. 485 do CPC. A desistência da ação 

demanda homologação judicial para surtir seus legais e jurídicos efeitos. É 

a disciplina do art. 200, parágrafo único, do CPC. Como insta, desistência 

regular, atendidos os pressupostos da Lei, a recomendar sua admissão e 

homologação. Isto posto, homologo a desistência da ação em atendimento 

às disposições do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 

Por conseguinte julgo extinto o processo, com fundamento no art. 485, 

inciso VIII, do mesmo Codex. Condeno a parte autora a pagar custas e 

despesas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios pela 

inexistência de litigiosidade. Por fim, proceda-se a baixa da restrição 

anotada sobre o veículo (Id. 10731091). Registro automático da sentença 

com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 

317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, anote-se, baixe-se e 

arquive-se com as devidas baixas e anotações de estilo. P. I. C. Sinop – 

MT, 31 de julho de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 92060 Nr: 9403-24.2007.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISMAEL CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR APARECIDO SARTORELO, ADRIANA 

CÁSSIA LEITÃO SARTORELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE MATHEUS DE FRANÇA 

GUERRA - OAB:MT - 10.082/O, XÊNIA M. ARTMANN GUERRA - 

OAB:MT/13.697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO DE PAULA 

- OAB:OAB/MT 10.374-B, ORLANDIR DA ROLD - OAB:7184-B/MT, 

WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - OAB:MT/4.284, WILLIAN 

PEREIRA MACHIAVELI - OAB:4.617-MT

 Vistos em correição permanente.

1. Defiro o requerimento de cumprimento de sentença de fls. 157/158, que 

tramitará nos moldes dos artigos 523 e seguintes do Código de Processo 

Civil, devendo a Secretaria da Vara promover as devidas retificações, 

inclusive na capa dos autos.

2. Considerando o cálculo de fls. 158, intime-se a parte executada, Valdir 

Aparecido Sartorelo e Adriana Cássia Leitão Sartorelo, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, efetuar o pagamento integral da dívida, sob pena de 

incidência de multa de 10% (dez por cento), e, também, de 10% (dez por 

cento) de honorários advocatícios, além da penhora de tantos bens 

quantos bastem para a satisfação do débito, nos termos do artigo 523, §§ 

1º e 3º do código de Processo Civil.

3. Efetuado o pagamento parcial no prazo acima previsto, a multa e os 

honorários de 10% (dez por cento) cada, incidirão sobre o restante (art. 

523, § 2º, Código de Processo Civil).

4. Decorrido o prazo indicado no item “3”, com ou sem manifestação, 

intime-se a parte exequente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se nos autos, sob pena de preclusão.

5. Após, voltem-me os autos conclusos.

6. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

§

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 117592 Nr: 9904-07.2009.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS FERNANDO QUIROGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RABOBANK INTERNACIONAL BRASIL 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: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:OAB/MT 9975-A

 Vistos em correição permanente.

1. Defiro o requerimento de cumprimento de sentença de fls. 456/457, que 

tramitará nos moldes dos artigos 523 e seguintes do Código de Processo 

Civil, devendo a Secretaria da Vara promover as devidas retificações, 

inclusive na capa dos autos.

2. Considerando o cálculo de fls. 457-v, intime-se a parte executada, Luis 

Fernando Quiroga, para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento da dívida, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por 

cento), e, também, de 10% (dez por cento) de honorários advocatícios, 

além da penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação do 

débito, nos termos do artigo 523, §§ 1º e 3º do código de Processo Civil.

3. Efetuado o pagamento parcial no prazo acima previsto, a multa e os 

honorários de 10% (dez por cento) cada, incidirão sobre o restante (art. 

523, § 2º, Código de Processo Civil).

4. Decorrido o prazo indicado no item “3”, com ou sem manifestação, 
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intime-se a parte exequente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se nos autos, sob pena de preclusão.

5. Após, voltem-me os autos conclusos.

6. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

§

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 174076 Nr: 9414-77.2012.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDETINO DIAS RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA VANESSA GIROTTO DA 

SILVEIRA - OAB:14898/MT, JULIANO COLAÇO DA SILVEIRA - 

OAB:6752-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Vistos em correição permanente.

1. Defiro o requerimento de cumprimento de sentença de fls. 284/286, que 

tramitará nos moldes dos artigos 523 e seguintes do Código de Processo 

Civil, devendo a Secretaria da Vara promover as devidas retificações, 

inclusive na capa dos autos.

2. Considerando o cálculo de fls. 287/289, intime-se a parte executada, 

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento integral da dívida, sob pena de incidência de multa de 

10% (dez por cento), e, também, de 10% (dez por cento) de honorários 

advocatícios, além da penhora de tantos bens quantos bastem para a 

satisfação do débito, nos termos do artigo 523, §§ 1º e 3º do código de 

Processo Civil.

3. Efetuado o pagamento parcial no prazo acima previsto, a multa e os 

honorários de 10% (dez por cento) cada, incidirão sobre o restante (art. 

523, § 2º, Código de Processo Civil).

4. Decorrido o prazo indicado no item “3”, com ou sem manifestação, 

intime-se a parte exequente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se nos autos, sob pena de preclusão.

5. Após, voltem-me os autos conclusos.

6. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 250968 Nr: 18768-24.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MONIK BRENDA REZENDE CHAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAMES OLAYA DESIGNER FACIAL LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEBER TRASSI DE BRITO - 

OAB:OAB/MT - 20.958

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Ante o pleito de cumprimento de sentença de fls. 113/114, intime-se a 

parte exequente a carrear aos autos, no prazo de 15 (quinze dias), sob 

pena de indeferimento, cópia com demonstrativo discriminado e atualizado 

do débito, nos termos do artigo 524, do CPC.

2. Se não aportado aos autos cálculo com o valor discriminado do débito, 

desde já, determino o arquivamento do feito, com as baixas e anotações 

necessárias.

3. Se cumprida a determinação acima exposta, por oportuno, defiro o 

requerimento de cumprimento de sentença. Anote-se na DRA.

3.1 Intimem-se a parte executada para cumprir a obrigação, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de ser acrescida ao débito a multa de 10%, 

prevista no art. 523, do CPC, bem como honorários advocatícios, que fixo 

em 10% sobre o valor do débito.

3.2 Não satisfeita a obrigação, expeça-se mandado de penhora e 

avaliação, seguindo-se os atos de expropriação (artigo 523, § 3º do CPC).

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

§

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 168182 Nr: 3119-24.2012.811.0015

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTINS & MARTINS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA - EXODUS I, PETROSAC INDÚSTRIA, 

COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORT. DE EMBALAGENS PLÁSTICAS 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAN COSER - OAB:MT/5915-B, 

ROMUALDO JOSÉ ZALEVSKI - OAB:MT/12.292, RONALDO CENI - 

OAB:3612/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO TRIZOLINI - 

OAB:192978/SP, Evelyn Kautz Vieira - OAB:203755/SP, FABIO DE 

ALENCAR KARAMM - OAB:184968, Manoela de Araújo Silva - 

OAB:OAB/SP 186.810, Sérgio Augusto da Silva - OAB:OAB/SP 

118.302

 Vistos em correição permanente.

1. Defiro o requerimento de cumprimento de sentença de fls. 173/174, que 

tramitará nos moldes dos artigos 523 e seguintes do Código de Processo 

Civil, devendo a Secretaria da Vara promover as devidas retificações, 

inclusive na capa dos autos.

2. Considerando o cálculo de fls. 175, intime-se a parte executada, Fundo 

de Investimento em Direitos Creditórios da Indústria e Petrosac Indústria, 

Comércio, Importação e Export. De Embalagens Plásticas Ltda, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento integral da dívida, sob 

pena de incidência de multa de 10% (dez por cento), e, também, de 10% 

(dez por cento) de honorários advocatícios, além da penhora de tantos 

bens quantos bastem para a satisfação do débito, nos termos do artigo 

523, §§ 1º e 3º do código de Processo Civil.

3. Efetuado o pagamento parcial no prazo acima previsto, a multa e os 

honorários de 10% (dez por cento) cada, incidirão sobre o restante (art. 

523, § 2º, Código de Processo Civil).

4. Decorrido o prazo indicado no item “3”, com ou sem manifestação, 

intime-se a parte exequente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se nos autos, sob pena de preclusão.

5. Após, voltem-me os autos conclusos.

6. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

§

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 129563 Nr: 8778-82.2010.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA CAMPINAS LTDA- EPP, ANA 

LÚCIA FERREIRA DESTEFANI, CAMILA DESTEFANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, MAURO SOMACAL - 

OAB:58.806/RS, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT 

8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAYTON OUVERNEI - 

OAB:13051/MT, FLAVIO DE PINHO MASIERO - OAB:MT/13.967

 Vistos em correição permanente.

1. Trata-se de Procedimento de Cumprimento de Sentença, que tramitará 

nos moldes dos artigos 523 e seguintes do Código de Processo Civil, 

devendo a Secretaria da Vara promover as devidas retificações, inclusive 

na capa dos autos.

2. Considerando o cálculo de fls. 315/316, intime-se a parte executada, 

HSBC Bank Brasil S/A – Banco Múltiplo, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, efetuar o pagamento da dívida, sob pena de incidência de multa de 

10% (dez por cento), e, também, de 10% (dez por cento) de honorários 

advocatícios, além da penhora de tantos bens quantos bastem para a 

satisfação do débito, nos termos do artigo 523, §§ 1º e 3º do código de 

Processo Civil.

3. Efetuado o pagamento parcial no prazo acima previsto, a multa e os 

honorários de 10% (dez por cento) cada, incidirão sobre o restante (art. 

523, § 2º, Código de Processo Civil).

4. Decorrido o prazo indicado no item “3”, com ou sem manifestação, 

intime-se a parte exequente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se nos autos, sob pena de preclusão.

5. Após, voltem-me os autos conclusos.
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6. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

§

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 314246 Nr: 17134-22.2017.811.0015

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: IVONIR BURATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marlon Menzel Morita

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA REBELLATTO ADORNO - 

OAB:22789

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Intime-se a parte embargante para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a inicial, colacionado aos autos fotocópia legível do documento 

de fls. 07/09, sob pena de indeferimento.

2. Após, retornem os autos imediatamente conclusos.

3. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 269477 Nr: 9461-12.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON RODRIGO HERMOGENES DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT, THIAGO REBELLATO ZORZETO - 

OAB:14338-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIA MONAGATTI NOBRE 

MESTI - OAB:5759-MT, LUCIANA DE BONA TSCHOPE - OAB:MT/7394

 Vistos em correição permanente.

Intime-se a parte exequente para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sobre a certidão do Oficial de Justiça de fls. 45, sob pena de 

extinção do processo sem resolução do mérito.

Após, retornem os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 179622 Nr: 402-05.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COLONIZADORA SINOP S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO DE SOUZA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renan Garcia Bruscagin - 

OAB:20665/O, RODRIGO MOREIRA GOULART - OAB:13439-A/MT, 

SIMONE BESOLD - OAB:17.545-O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

Analisando os autos, denoto que no acordo celebrado entre as partes (fls. 

30/34), foi ajustado o prosseguimento do feito para o caso de 

inadimplemento do pactuado.

Assim, considerando o pleito de fl. 41, bem como que a parte executada 

ainda não foi citada, e, ainda, que à fl. 63-v consta a informação, em aviso 

de recebimento, de que o executado "mudou-se", intime-se a parte 

exequente para, em 10 (dez) dias, indicar o endereço atualizado da parte 

contrária, sob pena de extinção do processo sem julgamento do mérito.

Após, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

§

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 315948 Nr: 153-78.2018.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDERSON RODRIGO HERMOGENES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOTTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIA MONAGATTI NOBRE 

MESTI - OAB:5759-MT, LUCIANA DE BONA TSCHOPE - OAB:MT/7394

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT, THIAGO REBELLATO ZORZETO - 

OAB:14338-A/MT

 Vistos em correição permanente.

1. Sendo tempestivos, RECEBO OS EMBARGOS à execução para 

discussão, deixando de atribuir-lhes efeito suspensivo, nos termos do 

artigo 919, caput, do CPC.

2. Intime-se o embargado para, impugnar os embargos (artigo 920, do 

CPC), no prazo de 15 (quinze) dias.

3. Após, intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir, indicando-as com 

objetividade e justificando a sua pertinência, ou digam se pretendem o 

julgamento antecipado.

4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 323851 Nr: 5522-53.2018.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURI JOTON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO PACHECO DOS SANTOS - 

OAB:17601-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Verifico que a parte embargante 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.

2. 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 o embargante 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).

3. À vista do exposto, intime-se a parte embargante para, no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar a inicial, colacionando aos autos documentos que 

comprovem sua condição de hipossuficiente, sob pena de indeferimento 

da inicial, com fulcro no artigo 330, inciso I e § 1º do Código de Processo 

Civil de 2015.

4. No mesmo prazo, deverá juntar aos autos declaração de 

hipossuficiência e instrumento procuratório ao advogado subscrito, 

também sob pena de indeferimento da inicial.

 5. Após, retornem os autos conclusos.

6. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

§

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 208176 Nr: 9573-49.2014.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENIDE VERÍSSIMO MOMBACH - ME, SEVERINO LUIZ 

MOMBACH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PIRES ROCHA - 

OAB:13067/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 2.3 Posto isso, INDEFIRO o pedido de atribuição do efeito suspensivo aos 

embargos.3. Intime-se o embargado para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

impugnar os embargos, nos termos do artigo 920 do CPC/2015.4. Após, 

especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, no prazo de 

dez dias.5. Certifique a Gestora Judicial a não concessão do efeito 

suspensivo nos autos da execução.6. Em seguida, retornem os autos 

conclusos para deliberação.7. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 
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necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 202273 Nr: 4727-86.2014.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCINEI DO CARMO SANTOS, JUNIOR CESAR DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLON MENZEL MORITA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉDILO TENÓRIO BRAGA - 

OAB:14.070 - MT, ÉDILO TENÓRIO BRAGA - OAB:OAB/MT 14.070, 

ELISANGELA MARCARI - OAB:MT/10.297-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HENRIQUE PITOMBO 

RIBEIRO DE OLIVEIRA - OAB:15467/MT

 Vistos em correição permanente,

1. Considerando que a parte embargada se manifestou às fls. 41/46 e fls. 

123/124, bem como que já foi analisado o pedido de concessão de efeito 

suspensivo à ação executiva (fls. 114/115), bem como que a parte 

embargante recolheu as custas remanescentes (fls. 118/119), intimem-se 

as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as provas 

que pretendem produzir, indicando-as com objetividade e justificando a 

sua pertinência, ou digam se pretendem o julgamento antecipado, sob 

pena de preclusão.

2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos 

conclusos.

 3. Intimem-se. Cumpra-se.

§

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 153266 Nr: 1302-56.2011.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO ALVES, REGIA APARECIDA SAMORA PEREIRA 

ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS JOSÉ FRANCO 

BERNARDES - OAB:8247-B/MT, RICARDO LUIZ HUCK - OAB:5651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA DOS REIS SANTOS - 

OAB:13.479-MT, ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3770/MT

 Vistos em correição permanente.

1. Defiro o requerimento de cumprimento de sentença de fls. 215/216-v, 

que tramitará nos moldes dos artigos 523 e seguintes do Código de 

Processo Civil, devendo a Secretaria da Vara promover as devidas 

retificações, inclusive na capa dos autos.

2. Considerando o cálculo de fls. 217, intime-se a parte executada, Sérgio 

Alves e Regia Aparecida Samora Pereira Alves, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetuar o pagamento integral da dívida, sob pena de 

incidência de multa de 10% (dez por cento), e, também, de 10% (dez por 

cento) de honorários advocatícios, além da penhora de tantos bens 

quantos bastem para a satisfação do débito, nos termos do artigo 523, §§ 

1º e 3º do código de Processo Civil.

3. Efetuado o pagamento parcial no prazo acima previsto, a multa e os 

honorários de 10% (dez por cento) cada, incidirão sobre o restante (art. 

523, § 2º, Código de Processo Civil).

4. Decorrido o prazo indicado no item “3”, com ou sem manifestação, 

intime-se a parte exequente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se nos autos, sob pena de preclusão.

5. Após, voltem-me os autos conclusos.

6. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 275292 Nr: 13287-46.2016.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALERIA MORTELARO DE OLIVEIRA - ME, VALERIA 

MORTELARO DE OLIVEIRA, MOISÉS MIRANDA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉDILO TENÓRIO BRAGA - 

OAB:OAB/MT 14.070, ELISANGELA MARCARI - OAB:MT/10.297-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 Vistos em correição permanente.

1. Sendo tempestivos, RECEBO OS EMBARGOS à execução para 

discussão, deixando de atribuir-lhes efeito suspensivo, nos termos do 

artigo 919, caput, do CPC.

2. Intime-se o embargado para, impugnar os embargos (artigo 920, do 

CPC), no prazo de 15 (quinze) dias.

3. Após, intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir, indicando-as com 

objetividade e justificando a sua pertinência, ou digam se pretendem o 

julgamento antecipado.

4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

§

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 130976 Nr: 10192-18.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENISE VERISSIMO MOMBACH ME, SEVERINO 

LUIZ MOMBACH

 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:

 Vistos em correição permanente.

Intime-se a parte exequente para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sobre a certidão de fls. 247, sob pena de extinção do processo sem 

resolução do mérito.

Após, retornem os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 214669 Nr: 14683-29.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALERIA MORTELARO DE OLIVEIRA ME, 

VALERIA MORTELARO DE OLIVEIRA, MOISÉS MIRANDA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILO BRAGA - OAB:MT 

-14.070, ÉDILO TENÓRIO BRAGA - OAB:14.070 - MT, ÉDILO TENÓRIO 

BRAGA - OAB:OAB/MT 14.070, ELISANGELA MARCARI - 

OAB:MT/10.297-B

 Vistos em correição permanente.

Certifique a Sra. Gestora se a parte exequente se manifestou nos termos 

delineados às fls. 85.

Em caso negativo, intime-a pessoalmente, via carta com aviso de 

recebimento, para dar prosseguimento ao feito, em 15 (quinze) dias, sob 

pena de extinção.

Em caso positivo, junte-se eventual documento e após, retornem os autos 

conclusos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 202276 Nr: 4729-56.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLON MENZEL MORITA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCINEI DO CARMO SANTOS, JUNIOR CESAR 

DOS SANTOS, L DO CARMO SANTOS - EIRELI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE PITOMBO 

RIBEIRO DE OLIVEIRA - OAB:15467/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉDILO TENÓRIO BRAGA - 

OAB:14.070 - MT, ELISANGELA MARCARI - OAB:MT/10.297-B, 

GABRIEL APARECIDO ANIZIO CALDAS - OAB:OAB/SP 273.528

 Vistos em correição permanente.

SANEAMENTO
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Primeiramente, ressalte-se que as preliminares arguidas nas contestações 

de fls. 188/207 e fls. 208/224 foram rejeitadas na decisão de fls. 277/278.

DOS PONTOS CONTROVERTIDOS:

 Sendo as partes legítimas e estando devidamente representadas, não 

havendo questões processuais pendentes, dou o feito por saneado 

fixando os seguintes pontos controvertidos:

 1- A existência de afeição social (affectio societatis) apta a caracterizar 

uma sociedade de fato; 2- Se a relação jurídica entre as partes se trata de 

contrato de mútuo; 3- Se os requeridos praticaram litigância de má-fé;

As partes ficam cientes de que poderão pedir esclarecimentos ou solicitar 

ajustes no tocante aos pontos controvertidos fixados, no prazo de 05 

(cinco) dias (art. 357, § 1º, CPC/2015).

DAS PROVAS:

 Defiro a produção de prova oral requerida às fls. 289/294.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 16/08/2018, às 

15:30 horas, frisando que o rol de testemunhas deverá ser indicado no 

prazo de 15 (quinze) dias, em atenção ao art. 357, § 4º, do CPC/2015.

Cabe aos advogados informarem ou intimarem as testemunhas por eles 

arroladas (fls. 289/290) do dia, hora e local da audiência, dispensando-se 

a intimação do juízo. A intimação deverá ser realizada por carta com aviso 

de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos três dias da data da audiência, copia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, 

§ 1º, CPC/2015).

A inércia do advogado no que concerne à intimação das testemunhas 

importa na desistência da inquirição (art. 455, § 3º, CPC/2015).

Intime-se a parte requerida para comparecer e prestar depoimento 

pessoal, sob pena de confesso (art. 385, § 1º, CPC/2015).

§

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 206913 Nr: 8521-18.2014.811.0015

 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: LUCINARA PELIZARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED NORTE DO MATO GROSSO 

COOPERATIVA TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEUBE BENEDITA PEREIRA 

MACEDO - OAB:13941/MT, LUCILO DE FREITAS MACEDO FILHO - 

OAB:14415/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA ELISA DEL PADRE DA 

SILVA - OAB:15318-A/MT, CLÁUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:3.277-B/MT, JOSÉ OSVALDO LEITE PEREIRA - OAB:MT-3.418-A, 

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - OAB:MT-12089-A, WALMIR 

ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - OAB:MT/4.284

 Vistos em correição permanente.

1. Trata-se de Procedimento de Cumprimento de Sentença, que tramitará 

nos moldes dos artigos 523 e seguintes do Código de Processo Civil, 

devendo a Secretaria da Vara promover as devidas retificações, inclusive 

na capa dos autos.

2. Proceda-se o Contador Judicial o cálculo atualizado do débito.

3. Intime-se a parte executada, Unimed Norte do Mato Grosso Cooperativa 

Trabalho Médico, para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento 

da dívida, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento), e, 

também, de 10% (dez por cento) de honorários advocatícios, além da 

penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito, nos 

termos do artigo 523, §§ 1º e 3º do código de Processo Civil.

4. Efetuado o pagamento parcial no prazo acima previsto, a multa e os 

honorários de 10% (dez por cento) cada, incidirão sobre o restante (art. 

523, § 2º, Código de Processo Civil).

5. Decorrido o prazo indicado no item “3”, com ou sem manifestação, 

intime-se a parte exequente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se nos autos, sob pena de preclusão.

6. Após, voltem-me os autos conclusos.

7. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 206003 Nr: 7751-25.2014.811.0015

 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: ZAMONER TRANSPORTES E PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS EIRELI EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARP MED SERVIÇOS E COMÉRCIO DE 

PRODUTOS MÉDICOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARMIELI VESZ - OAB:14.190 

MT, FERNANDO LOPES LOURENÇO - OAB:14729/MT, GUSTAVO SATIM 

KARAS - OAB:MT - 17.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO CARNEIRO ROSI - 

OAB:71.639 OAB/MG

 Vistos em correição permanente.

1. Intime-se a parte ré, por meio de seus procuradores, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifeste-se nos autos acerca da petição e 

documentos de fls. 286/295, sob pena de preclusão.

2. Sem prejuízo da determinação acima, em conformidade com o artigo 

357, § 3º do Código de Processo Civil, designo audiência de saneamento e 

organização do processo para o dia 11 de outubro de 2018, às 14h00min.

2.1. Intimem-se as partes e seus advogados para que compareçam à 

audiência.

3. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 276914 Nr: 14203-80.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMEM SILVIA DE FIGUEIREDO AVELLAR, LUIZ 

AFRANIO DE PAIVA AVELAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED BH - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANELISE INÊS ANDRUCHAK - 

OAB:15.178-MT, ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOÉ - 

OAB:16126/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:109.730/MG, GUILHERME DOUGLAS DEBASTIANI 

GUINDANI - OAB:18320/0 OAB/MT, MARCELO TOSTES DE CASTRO 

MAIA - OAB:63440/MG

 Vistos em correição permanente.

1. Diante da comprovação do falecimento da parte autora (fl. 220), defiro o 

pedido de SUSPENSÃO do processo pelo prazo de 120 (cento e vinte) 

dias, nos termos do artigo 313, inciso I, do NCPC.

1.1. Decorrido o prazo, intime-se o(a) representante da parte autora, por 

meio de suas advogadas, para retificar o polo ativo da presente ação, 

promovendo a substituição processual pelos herdeiros, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção do feito, sem resolução do mérito.

2. Concomitantemente, intimem-se as partes, por meio de seus 

procuradores, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se nos 

autos, formulando os requerimentos que entender cabíveis, sob pena de 

preclusão.

3. Comunique-se a perita nomeada acerca do falecimento da autora.

4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 156682 Nr: 3752-69.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT. 

NÃO-PADRONIZ. PCG-BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO CARLOS DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 

1.205 da CNGC-MT, que INTIMO o advogado da parte autora a 

manifestar-se quanto ao teor da certidão negativa de citação (fls.118). 

Prazo: 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 248131 Nr: 17179-94.2015.811.0015

 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
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 PARTE AUTORA: REGINALDO ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLUBE DE COMPRAS AMERICA 

INTERMEDIAÇÕES DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS E DE BENS LTDA ( PLANO 

NOVO LAR), WANDERLEY VIANA SANTOS, LEVI CAMARGO PACHECO, 

NOVOLAR HABITACIONAL LTDA - ME (PLANO NOVOLAR 

HABITACIONAL), MARCOS JOSE DA SILVA ABREU, MARIA LUCIA DA 

SILVA ABREU, VIP ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (NLAR 

COOPERATIVA HABITACIONAL), GILDER GIOVANNI LACERDA MINGHELLI 

FERREIRA, GILDO ROSIMAR MINGHELLI FERREIRA JUNIOR, IVAN BATISTA 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELE CRISTINA TOBIAS DE 

MIRANDA - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:DEFENSORA PÚBL.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 

1.205 da CNGC-MT, que INTIMO o advogado da parte autora a 

manifestar-se quanto aos Ars devolvidos com alíneas "desconhecido" e 

"ausente" (fls. 139/145 versos). Prazo: 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 248403 Nr: 17349-66.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BBM S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO MUSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ SILVA SEABRA - 

OAB:127.166, DANIEL DE VICQ A. MOURA - OAB:182.807, JOSÉ 

ROBERTO DE CASTRO NEVES - OAB:85.888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIZAEL SOUZA - 

OAB:16.842-MT

 Certifico que, nos termos da certidão de fls. 419, INTIMO as partes da 

decisão prolatada às fls. 417 que segue transcrita: "Vistos etc. Pedido de 

cumprimento de sentença de p. 415, relativo à condenação em honorários 

advocatícios no valor de R$ 1.500,00.Intime-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.Intimem-se.Cumpra-se"

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 83390 Nr: 828-27.2007.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUI SANTOS DE SÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL AGRICOLA SCHIMIDT LTDA., LUIZ 

CARLOS SCHIMIDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT, DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - 

OAB:9061-B-MT, LEOPOLDO PIZZOLATO DE SÁ - OAB:30.962, RUI 

SANTOS DE SÁ - OAB:6.104-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ PIRES ROCHA - 

OAB:13067/MT

 Vistos em correição permanente.

1. Tendo em vista a certidão de fl. 312, com fulcro no artigo 393 da 

CNGC/MT, determino a devolução da presente carta precatória, 

observadas as formalidades legais.

2. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 180503 Nr: 1342-67.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MURILO WERNECK BRAGA, ELISIANE FURHMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA DA SILVA - 

OAB:MT/15.100, CAMILA SILVA ROSA - OAB:15.100/MT, EDNEY LUIZ 

HEBERLE - OAB:15.191/MT, EDUARDO MARQUES CHAGAS - 

OAB:13699/MT, JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - OAB:MT 10.924, 

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE - OAB:13977-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127 MT

 Vistos em correição permanente.

1. Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposta por Murilo Werneck 

Braga e Elisiane Furhmann em face de Azul Companhia de Seguros Gerais 

S/A (fls. 378/382), apresentando a respectiva planilha do débito (fl. 383).

1.2. À fl. 385 foi determinada a intimação da parte executada para 

pagamento.

1.3. A parte executada efetuou o depósito judicial no valor executado e 

requereu a extinção do feito (fl. 387/395).

É O BREVE RELATO. DECIDO.

2. O Código de Processo Civil dispõe expressamente que se extingue o 

processo de execução, quando a obrigação for satisfeita, conforme prevê 

o artigo 924, inciso II, do CPC.

2.1. Desta forma, considerando o depósito judicial efetuado pela parte 

executada no valor integral do débito (fls. 389/391), impõe-se a extinção 

do feito pela satisfação da obrigação.

2.2. Ante o exposto, considerando a quitação integral da obrigação, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, com fundamento 

no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

3. Eventuais custas remanescentes, pela parte executada. Sem 

honorários advocatícios, uma vez que já incluso no montante depositado.

4. Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

informe os dados bancários para levantamento dos valores.

5. P.R.I.C. Certificado o trânsito em julgado, com a vinculação dos valores, 

expeça alvará(s) para liberação.

6. Após as providências necessárias, arquivem-se os autos, observadas 

as formalidades legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 152911 Nr: 1008-04.2011.811.0015

 AÇÃO: Protesto->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERNANDO QUIROGA, CAMILO MIGUEL 

ZONDONADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:OAB/MT 9975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LILIANE ANDREA DO AMARAL 

DE PAULA - OAB:11543-B/MT, RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063-B/MT

 Vistos em correição permanente.

1. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o pedido de 

desistência em relação ao Requerido Camilo Miguel Zondonade (fl. 

276/277) e, por conseguinte, determino sua exclusão do polo passivo. 

Retifique-se a D.R.A.

2. Em atenção ao pedido contido no item “b” da peça de fls. 276/277, 

registro que “não há, nos protestos, notificações e interpelações qualquer 

espécie de sentença, nem mesmo homologatória” (THEODORO JÚNIOR, 

2018, p. 822), vez que o juiz não exerce sua função jurisdicional, ou seja, 

não há julgamento, mas apenas procedimento administrativo.

3. Assim, considerando que o objetivo do protesto é a notificação da parte 

requerida e tal foi alcançado, inclusive pelo fato de o requerido Luiz 
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Fernando Quiroga ter comparecido aos autos, regularmente representado 

(fls. 154/155), portanto, ciente desta, determino o cumprimento do último 

parágrafo da decisão proferida à fl. 215, observando-se o disposto no 

artigo 872 do CPC/73 (NCPC, art. 729).

4. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 331947 Nr: 10757-98.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HDI SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO CLEITON RODRIGUES BARATELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA NIGRO 

FRANCISCATTO - OAB:15249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL SILVA SOUZA - 

OAB:19.895

 Vistos em correição permanente.

1. Para cumprimento do ato deprecado, designo a audiência para oitiva da 

testemunha Geovani da Silva Fernandes para o dia 16 de agosto de 2018, 

às 14h30min.

2. Observe-se o disposto no art. 455 do CPC e nos arts. 393 e 1.210 e 

seguintes da CNGC/MT.

3. Comunique-se ao Juízo Deprecante.

4. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 79729 Nr: 8072-41.2006.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULLIA BHEATRIZ MARTINS, ELIANE MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MESQUITA TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE 

CARGAS LTDA, REAL NORTE TRANSPORTES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:MT/4.284, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:4.617-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO GABRIEL SILVA 

TIRAPELLE - OAB:MT 10455, RENATTA SOUZA CARVALHO 

TIRAPELLE - OAB:7468/MT, RICARDO DELGADO PRETI - 

OAB:9703-A/MT, RICARDO GOMES DE ALMEIDA - OAB:5.985/MT

 Código nº 79729

Vistos em correição permanente,

1. Cumpra-se a determinação proferida nos autos em apenso.

2. Após, voltem os autos conclusos.

3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 167409 Nr: 2270-52.2012.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDECI DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN RICARDO BURIN, UNIMED NORTE DE 

MATO GROSSO LTDA., UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN ROHLING DUPIM 

CARVALHO - OAB:14725/MT, Silvan Auri Bertocello - 

OAB:OAB/MT16688

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:3.277-B/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6735/MT, JOSÉ 

OSVALDO LEITE PEREIRA - OAB:MT-3.418-A, LUIZ FERNANDO 

BRESSAN ARANDA - OAB:MT-12089-A, ORLANDO CESAR JULIO - 

OAB:122800/SP, WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:MT/4.284, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - OAB:4.617-MT

 Vistos etc.

1. Considerado que a parte ré compareceu em juízo e informou o 

pagamento do valor devido (fls. 376/377) e que a parte autora não se 

opôs (fl. 384), resta satisfeita a obrigação.

2. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 526, § 3º c/c artigo 924, inciso II, ambos 

do Código de Processo Civil.

3. Eventuais custas e despesas processuais remanescentes, pela parte 

ré. Sem condenação em honorários advocatícios, uma vez que já incluso 

no montante depositado.

4. P.R.I.C. Certificado o trânsito em julgado, com a vinculação dos valores, 

expeça alvará para liberação, na forma requerida à fl. 384.

5. Após as providências necessárias, arquivem-se os autos, observadas 

as formalidades legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 210869 Nr: 11653-83.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANA APARECIDA MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI BRASIL TELECOM S/A, TELEMONT 

ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS RICARDO BOSSA - 

OAB:OAB/MT 16.232

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELADIO MIRANDA LIMA - 

OAB:13242-A/MT, PAULO ROBERTO ROQUE ANTONIO KHOURI - 

OAB:OAB/DF 10.671

 Vistos em correição permanente,

1. Tendo o feito retornado da instância superior, intimem-se as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Decorrido o prazo sem manifestação, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias.

3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 180458 Nr: 1291-56.2013.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SBP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDB, BT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT, DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - 

OAB:9061-B-MT, GABRIELA BALBINOT KRAUSPENHAR - 

OAB:15824/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA TAVARES DA SILVA 

OST - OAB:14698/MT

 Vistos em correição permanente,

1. Tendo o feito retornado da instância superior, intimem-se as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Decorrido o prazo sem manifestação, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias.

3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 159274 Nr: 6565-69.2011.811.0015

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON LAUXEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUDREY THOMAZ ILITY 

(PROMOTORA DE JUSTIÇA) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA SEEFELD WERNER - 

OAB:7839-B/MT

 Vistos em correição permanente,

1. Tendo o feito retornado da instância superior, intimem-se as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Decorrido o prazo sem manifestação, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias.

3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 129163 Nr: 8378-68.2010.811.0015

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 
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Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALE GRANDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 

ALIMENTOS - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, AGROPECUÁRIA PONTO 

ALTO LTDA, URUPÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRIO CARDI FILHO - 

OAB:3584-MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME D. DEBASTIANI 

GUINDANI - OAB:OAB/MT18.320

 Vistos em correição permanente.

1. Homologo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, as 

manifestações de vontade de fls. 231/232.

2. Não havendo providências pendentes, arquivem-se os autos, 

observadas as formalidades legais.

3. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 218103 Nr: 17054-63.2014.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAPFRE VERA CRUZ VIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINETE DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carmen Gloria Arriagada 

Berríos - OAB:17.434-A, CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI - 

OAB:65216, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:MT - 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ORLANDIR DA ROLD - 

OAB:7184-B/MT

 Vistos em correição permanente,

1. Tendo o feito retornado da instância superior, intimem-se as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Decorrido o prazo sem manifestação, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias.

3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 221631 Nr: 662-14.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRMÃOS PERANDRÉ COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS SAVOINE JUNIOR, ANALI 

GISLAINE DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:16.034-A/MT, RINALDO FERREIRA DA SILVA - OAB:6.813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 

1.205 da CNGC-MT, que INTIMO o advogado da parte autora a 

manifestar-se quanto aos Ars devolvidos com alínea "mudou-se" (fls. 76 

e77 versos). Prazo: 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 188426 Nr: 9732-26.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS MUNARETTO, NELSON 

MUNARETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:4.617-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABEL SGUAREZI - 

OAB:8347/MT, ALVARO DA CUNHA NETO - OAB:12069/MT, ITAMAR 

DE CAMARGO V. JUNIOR - OAB:OAB/MT 13.224, MARCELO SEGURA - 

OAB:MT/4.722 - A, MARIA CECILIA PRANDINE MOLEIRO - OAB:16.711

 Vistos em correição permanente.

1. O Código de Processo Civil dispõe expressamente que se extingue o 

processo de execução, quando a obrigação for satisfeita, conforme prevê 

o artigo 924, inciso II, do CPC.

2. Desta forma, considerando que a parte executada efetuou o depósito 

judicial no valor executado (fl. 1879/1881) e que a parte exequente 

manifestou expressa concordância (fl. 1889/1890), impõe-se a extinção 

do feito pela satisfação da obrigação.

3. Assim, diante da quitação integral da obrigação, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

4. Eventuais custas remanescentes, pela parte executada. Sem 

honorários advocatícios, uma vez que incluso no montante depositado.

5. P.R.I.C. Certificado o trânsito em julgado, com a vinculação dos valores, 

expeça alvará(s) para liberação.

6. Após as providências necessárias, arquivem-se os autos, observadas 

as formalidades legais

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 86112 Nr: 3541-72.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAYTON MARQUES ARANTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A/MT, ADRIANO SCOMPARIN - OAB:OAB/MT 

21.803

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT, DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - 

OAB:9061-B-MT

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 

1.205 da CNGC-MT, que INTIMO as partes a manifestarem-se quanto ao 

laudo pericial judicial de avaliação de imóvel rural de fls. 183/271. Prazo: 

15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 227925 Nr: 4375-94.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON LUDGERO CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIZA ELIAS DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALUISIO FELIPHE BARROS - 

OAB:15712/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELICIO JOSÉ DOS SANTOS - 

OAB:TO/3.375

 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 
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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): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 248188 Nr: 17222-31.2015.811.0015

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALGACIR FISTAROL, JUCIANA ANGELI FISTAROL, 

ADILSON FRANCISCO FISTAROL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVELINO LIDANI - ESPOLIO, ALFAIR CESAR 

LIDANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ANTUNES SEGATO - 

OAB:13546/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Intime-se a parte autora, por meio de seus procuradores, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos fotocópia da certidão de óbito 

de Avelino Lidani, bem como documento(s) apto(s) a comprovar a 

legitimidade de Alfair Cesar Lidani para representar o espólio (e.g. termo 

de inventariante), sob pena de citação de todos os herdeiros, ocasião em 

que deverá se manifestar acerca dos ônus existentes no imóvel. A 

próposito:

APELAÇÃO CÍVEL - USUCAPIÃO - CITAÇÃO DO ESPÓLIO - 

INVENTARIANTE OU TODOS OS HERDEIROS - INOCORRÊNCIA - 

NULIDADE. - A citação do espólio deve ser realizada na pessoa do 

inventariante ou, se não houver inventário, devem ser citados todos os 

herdeiros. (TJ-MG - AC: 10267130016871001 MG, Relator: Marco Aurelio 

Ferenzini, Data de Julgamento: 03/10/0017, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 13/10/2017).

2. Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos.

3. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 85253 Nr: 2655-73.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRUZMAT TRATORES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO LUCIANO COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISTELA REIS FRIZON - 

OAB:13535/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX PROVENZI - 

OAB:9984/MT, FLAVIO DE PINHO MASIERO - OAB:MT/13.967, 

MARCELO SEGURA - OAB:MT/4722-A

 Vistos em correição permanente.

1. Considerando o disposto no art. 775, “caput”, do Código de Processo 

Civil, HOMOLOGO, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, a 

DESISTÊNCIA da execução formulada às fls. 197/198.

2. Consigno que, em decorrência do princípio da livre disponibilidade da 

execução (CPC, art. 775), desnecessária a anuência do executado quanto 

ao pedido de desistência.

3. Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO.

 4. Expeça-se ofício ao CRI local para baixa da penhora averbada na 

matrícula do imóvel (fl. 149 e 157).

5. Eventuais custas e despesas processuais remanescentes, pela parte 

exequente. Sem condenação em honorários advocatícios, vez que após o 

acordo formulado nos embargos e extinção do feito (fls. 60/61) não houve 

qualquer atuação pelos procuradores da parte executada a justificar 

fixação de honorários. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE 

EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESISTÊNCIA DA 

EXECUÇÃO. A desistência da execução, ainda que não implique em 

renúncia do direito posto em juízo resulta na responsabilidade do autor 

pelas eventuais custas e despesas pendentes pelo dever de custeio do 

processo, mas não implica em sucumbência ou responsabilidade por 

honorários advocatícios que não decorram de embargos à execução. - 

Circunstância dos autos em que houve desistência da execução; não se 

trata de embargos do devedor; e se impõe decotar a condenação de 

honorários advocatícios. RECURSO PROVIDO. (Apelação Cível Nº 

70077983336, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 27/06/2018, Publicação: Diário da 

Justiça do dia 04/07/2018).

6. P.R.I.C. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 151508 Nr: 12578-21.2010.811.0015

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILMAR DA SILVA, MARIA DE FATIMA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLONIZADORA SINOP S/A, JOSE RICARDO 

DUTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELLY FRANCIANE MENZEL 

RAMPAZO - OAB:MT/13.532

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcenir Lima da Costa - 

OAB:17785

 Vistos em correição permanente.

1. Acolho o pleito de fl. 168. Expeça-se carta de sentença para registro da 

decisão junto ao Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca, conforme 

determinado à fl. 122-v.

2. Após, se nada mais requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

3. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007857-62.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

I. U. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F. D. C. S. (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 diligencias me dirigi até o 

endereço indicado e fui informado que o requerido FRANCISCO DA 

CONCEIÇÃO SILVA é desconhecido no endereço indicado. Diante deste 

fato suspendo minhas diligencias e devolvo o presente mandado no 

aguardo do que for determinado. dou fé. SINOP/MT, 18 de junho de 2018. 

JOAO CARLOS BOTIN 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: 1007526-80.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

O. F. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRASSETTO GOES OAB - SC33416 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

G. P. D. N. D. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP CERTIDÃO POSITIVA Diligência e Entrega de Mandados de 

Intimação, Citação, Notificação Certifico que em diligencias me dirigi até o 

endereço indicado que precisamente se localiza na Rua dos Antúrios 

esquina com Rua das Jaboticabeiras e na casa 517 C no Jardim 

Jácarandas fui informado pela moradora que disse desconhecer a 

diligenciada, daí fui até a casa vizinha e a Sra. Marilene me disse que 
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desconhece a diligenciada Gislaine Patricia do Nascimento Dionísio como 

vizinha. Diante deste fato suspendo minhas diligencias e devolvo o 

presente mandado no aguardo do que for determinado. Dou fé. SINOP/MT, 

21 de maio de 2018. JOAO CARLOS BOTIN 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009695-40.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TUANNY MACHRALLA HINTZ COSTA (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 em cumprimento ao r. 

mandado de ID 12352420, extraído dos presentes autos, diririgi-me a Rua 

dos Cedros e não localizei o numero (1390) descrito no mandado. Diante 

disso DEIXEI DE CITAR a executada e devolvo o r. mandado em cartório no 

aguardo de que a parte autora forneça um ponto de referencia, telefone, 

local de trabalho ou acompanhe este oficial até o local. Dou fé. SINOP/MT, 

3 de abril de 2018. FRANCISCO TONINATO 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: 1003072-57.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

B. A. D. C. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO OAB - MT0017528A 

(ADVOGADO)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

T. E. D. S. (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 deixei de proceder a 

APREENSÃO do bem descrito no mandado em virtude de não ter 

encontrado o mesmo ate a presente data. O referido é verdade e dou fé. 

SINOP/MT, 21 de março de 2018. RICARDO BARSAND PINHEIRO Oficial de 

Justiça

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009780-26.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES OAB - SP171045 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ONILDO RIBEIRO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O Certifico e dou fé, eu, VALTER MORTELARO LOPES, 

Oficial de Justiça, que em cumprimento ao respeitável mandado do 

Meritíssimo Juiz de Direito da Terceira Vara Cível desta Comarca de 

SINOP/MT, Excelentíssimo Senhor Doutor CLÓVIS MÁRIO TEIXEIRA DE 

MELLO, e, extraído dos autos de nº. CÓDIGO 1009780-26.2017.8.11.0015 

(MANDADO DE CITAÇÃO – ESPÉCIE: AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – em que BANCO ITAUCARD S/A move em 

desfavor de ONILDO RIBEIRO DE OLIVEIRA). Diligenciei no endereço 

constante no mandado, RUA DOS ANGICOS, 855, JARDIM IMPERIAL, 

SINOP - MT - CEP: 78555-012, local onde PROCEDI com a BUSCA, porem 

DEIXEI de proceder com a APREENSÃO do BEM OBJETO: Veículo Marca: 

FIAT, Modelo: SIENA GRAND(FL)ATTR, Ano: 2016/2016, Cor: VERMELHA, 

Placa: NPO 7264, Renavam: 01094681579, Chassi: 9BD19713MG3300869, 

haja vista não tê-lo encontrado estacionado naquele endereço ou nas 

proximidades, bem como não foi encontrado em trânsito pelas ruas da 

cidade. Certifico ainda que, em face da não localização do BEM OBJETO, 

foi empreendida diligencia no endereço constante no mandado, para 

verificar se realmente ONILDO RIBEIRO DE OLIVEIRA, reside naquele 

imóvel, porem este meirinho foi atendido pela senhora ROSA, a qual 

informou que o senhor Onildo se mudou há aproximadamente 01 (um) ano, 

para endereço desconhecido. Desta forma devolvo o presente mandado 

em cartório para os devidos fins. O referido é verdade e dou fé. Sinop/MT, 

2 3  d e  a b r i l  d e  2 0 1 8 .  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-_________________________________ VALTER MORTELARO LOPES 

OFICIAL DE JUSTIÇA

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004654-58.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VOLMAR LODI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILO TENORIO BRAGA OAB - MT0014070A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASCIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA (RÉU)

PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (RÉU)

 

Intimar o advogado do autor para que no prazo de cinco (05) dias, efetue 

o depósito das diligências solicitadas pela Oficiala de Justiça no ID 

14359081 no valor de R$ 126,00 (cento e vinte e seis reais), 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.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005757-03.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS NARDI (REQUERIDO)

 

Intimar o advogado do autor para que no prazo de cinco (05) dias, efetue 

o depósito da diligência do Oficial de Justiça, a fim de proceder o 

cumprimento do mandado de citação, nos bairros Jardim Umuarama e 

Setor Industrial, devendo para tanto recolher a guia através do site 

www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – guias – diligências – escolher a 

opção emissão de guia diligência – adicionar o número do processo – 

cidade – bairro(acima mencionado) – selecionar o bairro e, em seguida 

clicar na opção adicionar bairro (link em verde) e gerar a guia, juntando a 

mesma aos autos para posterior expedição de mandado, em conformidade 

com o Provimento 7/2017 - CGJ, conforme decisão abaixo transcrita. 

Vistos, etc... Devidamente comprovada a mora do devedor, conforme 

instrumento de protesto de ID. 13536276, defiro a liminar e, 

consequentemente, determino que se expeça o competente mandado de 

busca e apreensão, visando apreender o veículo descrito na inicial, 

depositando-o nas mãos do representante legal do Autor. Cinco dias após 

executada a liminar acima deferida, o devedor fiduciante poderá pagar a 

integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário na inicial, acrescido das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 10%, hipótese na qual o bem lhe será restituído 

livre do ônus, art. 3º, § 2º do Decreto Lei nº 911/69. Executada a liminar, 

cite-se o Requerido para que no prazo de 15 dias conteste a presente 

ação, sob pena de confissão e revelia. Havendo pagamento da 

integralidade da dívida (Recurso Especial Repetitivo nº 1.418.593/MS), 

restitua-se o bem ao Requerido, expedindo-se o necessário. Contestado 

ou não o pedido, volte-me conclusos para decisão. Advirta o depositário 

que o bem somente poderá ser retirado desta comarca, após o prazo para 

purgação da mora, sob pena de responder pelos danos que vier dar 

causa. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE 
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DIREITO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013493-09.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FREITAS SARTORI OAB - MT0015884A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA PIRES BONFIM DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados de 

Intimação, Citação, Notificação Izanete Weisshaupt, Oficiala de Justiça, 

CERTIFICO em cumprimento ao respeitável mandado supra descrito, que 

dirigi-me ao endereço que consta no mandado, na rua das Aleluias e 

procurei a Quadra 03 lote 11. Estando na quadra 03, notei que as casas 

não possuem mais placas com número de quadra e lote, que neste local a 

numeração é sequencial. Por dedução não consegui saber qual seria o 

lote 11. Conversei com a moradora da casa de n°. 125 e a mesma disse 

que não conhece a pessoa procurada. Pelo motivo exposto NÃO FOI 

POSSÍVEL PROCEDER A CITAÇÃO DA EXECUTADA ADRIANA PIRES 

BONFIM DE OLIVEIRA. Pede-se para a parte autora, indicar a numeração 

da casa ou um ponto de referencia. O referido é verdade e dou fé. 

SINOP/MT, 23 de março de 2018. IZANETE WEISSHAUPT Oficial de Justiça

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007097-79.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL ABNER IAGLA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LUIS WERNER OAB - MT6298/A-A (ADVOGADO)

JONAS MOLINARI ARAUJO OAB - MT25238/O (ADVOGADO)

TIAGO PACHECO DOS SANTOS OAB - MT0017601A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REALEN FOLHEADOS INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTACAO LTDA - 

EPP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1007097-79.2018.8.11.0015. AUTOR: SAMUEL ABNER 

IAGLA RÉU: REALEN FOLHEADOS INDUSTRIA, COMERCIO E 

EXPORTACAO LTDA - EPP Vistos, etc. Samuel Abner Iagla ingressou com 

a presente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por 

danos morais e tutela de urgência contra Realen Folheados Industria, 

Comércio e Exportação Ltda-EPP, aduzindo, em síntese, que labora com 

compra e venda de jóias banhadas a ouro e foleados; que compra as jóias 

e faz o procedimento de banho com a requerida. Esclarece que contrata o 

serviço de banho somente com paládio, não misturando com níquel, o qual 

pode causar alergia em algumas pessoas, e para tanto paga 25% a mais 

do que pagaria pelo banho com os dois componentes, níquel e paládio. 

Afirma que fez uma remessa de joias para a requerida realizar banho 

somente com paládio, pelo qual pagou R$ 41.035,66, mediante três 

cheques de R$ 10.260,00, com vencimento para fevereiro, março e abril 

de 2018, e um cheque de R$ 10.255,66, com vencimento para maio do 

corrente ano. Ocorre que após efetuar a venda de algumas joias desse 

lote, recebeu reclamações de seus clientes de que as joias estavam 

causando alergias. Diante disso enviou as joias para um laboratório 

analisar, onde foi constatado a presença de níquel nas peças, o que não 

poderia ocorrer, uma vez que o serviço contratado se trata de banho 

somente com paládio, justamente para não causar alergia. Afirma que 

entrou em contato com a requerida no intuito de resolver a situação, mas o 

Sr. Wilson desligou o telefone sem apresentar solução. Assevera que 

então notificou a requerida por e-mail acerca do cancelamento da cártula 

nº 223, no valor de R$ 10.255,66, por desacordo comercial, no entanto ela 

procedeu ao protesto do cheque em 25.06.2018, causando-lhe enormes 

prejuízos, razão pela qual busca a tutela deste juízo a fim de que seja 

ilidida a referida restrição. É o relato do necessário. DECIDO. 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 

pelos documentos ID 14237461 e ID 14237454, que o autor e um terceiro 

de nome Eloi Aparecida de Lima adquiriram R$ 41.035,66 de produtos da 

requerida, tais como brincos, correntes, pulseiras e anéis, e contrataram o 

serviço de banho em paládio nas peças. O documento ID 14237390 se 

trata de uma fotografia dos quatro cheques dados como pagamento pelos 

produtos e serviço, sendo os três primeiros no valor de R$ 10.260,00 e o 

último no valor de R$ 10.255,66, este com vencimento para 15 de maio de 

2018, o qual foi protestado em 25.06.2018, conforme documento ID 

14237432. O relatório de análises físico-químicas realizado pelo laboratório 

Puriquimia Laboratório de Análises Ltda, doc. ID 14237443, demonstra a 

presença de “níquel” em diversas jóias, fato que evidencia a probabilidade 

do direito do autor e a verossimilhança das suas alegações. Desta forma, 

uma vez presentes os requisitos constantes no art. 300 do CPC, defiro o 

pedido de tutela de urgência pleiteado na exordial para determinar que a 

requerida proceda a baixa do protesto do cheque nº 223, apontamento nº 

6-17/06/2018, protesto nº 109747, lavrado em 25.06.2018, no livro 779, às 

fls. 346, do Cartório de 2º Ofício Extrajudicial de Sinop-MT, no prazo de 

cinco dias, sob pena de multa que fixo em R$ 5.000,00 (mil reais). 

Oficie-se ao 2º Ofício Extrajudicial de Sinop-MT, dando-lhe ciência desta 

decisão e para que a cumpra no prazo de cinco dias, sob pena de o 

responsável responder pelos danos a que vier dar causa. Cite-se a 

requerida para integrar a relação processual. Designo audiência de 

conciliação para o dia 05.09.2018 às 17:00 horas, a qual será realizada na 

sala 40 ou 48 do Fórum desta Comarca, devendo as partes a ela 

comparecer, sob pena da multa do art. 334, § 8º do novo CPC. Determino 

ao Sr. Conciliador que observe o disposto no art. 334, § 2º do CPC, 

podendo realizar mais de uma sessão de conciliação ou mediação, 

conforme o caso, dentro do prazo de dois meses após a realização da 

primeira sessão. Ocorrendo a (s) audiência (s) de tentativa de conciliação 

ou mediação e não havendo acordo, os réus deverão contestar a ação no 

prazo do art. 335, I do CPC. Observe-se o disposto no artigo 334, §§ 8º, 9º 

e 10º, todos do CPC, constando do mandado as respectivas advertências 

legais. Por fim, em consulta aos sistemas de informação disponíveis ao 

Poder Judiciário, verifico que o autor é proprietário de um veículo de luxo 

denominado Toyota Etios Sedan Automático, ano 2017, placa OBD-0232, 

além de declarar possuir uma voluptuosa disponibilidade financeira em 

espécie, razão pela qual indefiro o pedido de assistência judiciária gratuita. 

Com fundamento no art. 98, § 6º do CPC, concedo ao autor o direito ao 

parcelamento das custas processuais em seis parcelas mensais, 

vencendo-se a primeira em cinco dias e as demais no mesmo dia dos 

meses subsequentes. Intimem-se os autores para que procedam ao 

pagamento das custas processuais, em seis parcelas mensais e 

sucessivas, vencendo-se a primeira em cinco dias, sob pena de extinção. 

Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007731-12.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR MARCIRIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA HASSELSTROM OAB - MT0019407A (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)

 

Intimar o Dr. FAGNER DA SILVA BOTOF, advogado do autor que o Ofício 

n. 646/2018 da Politec, informa que o exame de lesão corporal do autor, foi 

agendado para o dia 5 de setembro de 2018, às 15h 00mim, na Gerencia 

de Medicina Legal - POLITEC -Sinop, na Rua das Ipoméias esquina com Av. 

dos Jequitibás, 1.201, Setor Industrial Norte, devendo o autor no local, dia 

e hora, obrigatoriamente levar consigo os seguintes documentos: Cópia do 

Boletim de Ocorrência da época do acidente; Relatório do médico 

assistente da época do acidente; Documentação da instituição onde foi 

atendido com dia, hora e tempo de atendimento (prontuário médico); Os 

exames da época do acidente, com laudo; Os exames atuais com laudo; e 

Parecer atual (até três meses), detalhado, do médico assistente.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007731-12.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR MARCIRIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA HASSELSTROM OAB - MT0019407A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Intimar a Dr.ª ROSANGELA HASSELSTROM, advogada do autor que o 

Ofício n. 646/2018 da Politec, informa que o exame de lesão corporal do 

autor, foi agendado para o dia 5 de setembro de 2018, às 15h 00mim, na 

Gerencia de Medicina Legal - POLITEC -Sinop, na Rua das Ipoméias 

esquina com Av. dos Jequitibás, 1.201, Setor Industrial Norte, devendo o 

autor no local, dia e hora, obrigatoriamente levar consigo os seguintes 

documentos: Cópia do Boletim de Ocorrência da época do acidente; 

Relatório do médico assistente da época do acidente; Documentação da 

instituição onde foi atendido com dia, hora e tempo de atendimento 

(prontuário médico); Os exames da época do acidente, com laudo; Os 

exames atuais com laudo; e Parecer atual (até três meses), detalhado, do 

médico assistente.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007097-79.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL ABNER IAGLA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LUIS WERNER OAB - MT6298/A-A (ADVOGADO)

JONAS MOLINARI ARAUJO OAB - MT25238/O (ADVOGADO)

TIAGO PACHECO DOS SANTOS OAB - MT0017601A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REALEN FOLHEADOS INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTACAO LTDA - 

EPP (RÉU)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1007097-79.2018.8.11.0015. AUTOR: SAMUEL ABNER 

IAGLA RÉU: REALEN FOLHEADOS INDUSTRIA, COMERCIO E 

EXPORTACAO LTDA - EPP Vistos, etc. Samuel Abner Iagla ingressou com 

a presente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por 

danos morais e tutela de urgência contra Realen Folheados Industria, 

Comércio e Exportação Ltda-EPP, aduzindo, em síntese, que labora com 

compra e venda de jóias banhadas a ouro e foleados; que compra as jóias 

e faz o procedimento de banho com a requerida. Esclarece que contrata o 

serviço de banho somente com paládio, não misturando com níquel, o qual 

pode causar alergia em algumas pessoas, e para tanto paga 25% a mais 

do que pagaria pelo banho com os dois componentes, níquel e paládio. 

Afirma que fez uma remessa de joias para a requerida realizar banho 

somente com paládio, pelo qual pagou R$ 41.035,66, mediante três 

cheques de R$ 10.260,00, com vencimento para fevereiro, março e abril 

de 2018, e um cheque de R$ 10.255,66, com vencimento para maio do 

corrente ano. Ocorre que após efetuar a venda de algumas joias desse 

lote, recebeu reclamações de seus clientes de que as joias estavam 

causando alergias. Diante disso enviou as joias para um laboratório 

analisar, onde foi constatado a presença de níquel nas peças, o que não 

poderia ocorrer, uma vez que o serviço contratado se trata de banho 

somente com paládio, justamente para não causar alergia. Afirma que 

entrou em contato com a requerida no intuito de resolver a situação, mas o 

Sr. Wilson desligou o telefone sem apresentar solução. Assevera que 

então notificou a requerida por e-mail acerca do cancelamento da cártula 

nº 223, no valor de R$ 10.255,66, por desacordo comercial, no entanto ela 

procedeu ao protesto do cheque em 25.06.2018, causando-lhe enormes 

prejuízos, razão pela qual busca a tutela deste juízo a fim de que seja 

ilidida a referida restrição. É o relato do necessário. DECIDO. 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 

pelos documentos ID 14237461 e ID 14237454, que o autor e um terceiro 

de nome Eloi Aparecida de Lima adquiriram R$ 41.035,66 de produtos da 

requerida, tais como brincos, correntes, pulseiras e anéis, e contrataram o 

serviço de banho em paládio nas peças. O documento ID 14237390 se 

trata de uma fotografia dos quatro cheques dados como pagamento pelos 

produtos e serviço, sendo os três primeiros no valor de R$ 10.260,00 e o 

último no valor de R$ 10.255,66, este com vencimento para 15 de maio de 

2018, o qual foi protestado em 25.06.2018, conforme documento ID 

14237432. O relatório de análises físico-químicas realizado pelo laboratório 

Puriquimia Laboratório de Análises Ltda, doc. ID 14237443, demonstra a 

presença de “níquel” em diversas jóias, fato que evidencia a probabilidade 

do direito do autor e a verossimilhança das suas alegações. Desta forma, 

uma vez presentes os requisitos constantes no art. 300 do CPC, defiro o 

pedido de tutela de urgência pleiteado na exordial para determinar que a 

requerida proceda a baixa do protesto do cheque nº 223, apontamento nº 

6-17/06/2018, protesto nº 109747, lavrado em 25.06.2018, no livro 779, às 

fls. 346, do Cartório de 2º Ofício Extrajudicial de Sinop-MT, no prazo de 

cinco dias, sob pena de multa que fixo em R$ 5.000,00 (mil reais). 

Oficie-se ao 2º Ofício Extrajudicial de Sinop-MT, dando-lhe ciência desta 

decisão e para que a cumpra no prazo de cinco dias, sob pena de o 

responsável responder pelos danos a que vier dar causa. Cite-se a 

requerida para integrar a relação processual. Designo audiência de 

conciliação para o dia 05.09.2018 às 17:00 horas, a qual será realizada na 

sala 40 ou 48 do Fórum desta Comarca, devendo as partes a ela 

comparecer, sob pena da multa do art. 334, § 8º do novo CPC. Determino 

ao Sr. Conciliador que observe o disposto no art. 334, § 2º do CPC, 

podendo realizar mais de uma sessão de conciliação ou mediação, 

conforme o caso, dentro do prazo de dois meses após a realização da 

primeira sessão. Ocorrendo a (s) audiência (s) de tentativa de conciliação 

ou mediação e não havendo acordo, os réus deverão contestar a ação no 

prazo do art. 335, I do CPC. Observe-se o disposto no artigo 334, §§ 8º, 9º 

e 10º, todos do CPC, constando do mandado as respectivas advertências 

legais. Por fim, em consulta aos sistemas de informação disponíveis ao 

Poder Judiciário, verifico que o autor é proprietário de um veículo de luxo 

denominado Toyota Etios Sedan Automático, ano 2017, placa OBD-0232, 

além de declarar possuir uma voluptuosa disponibilidade financeira em 

espécie, razão pela qual indefiro o pedido de assistência judiciária gratuita. 

Com fundamento no art. 98, § 6º do CPC, concedo ao autor o direito ao 

parcelamento das custas processuais em seis parcelas mensais, 

vencendo-se a primeira em cinco dias e as demais no mesmo dia dos 

meses subsequentes. Intimem-se os autores para que procedam ao 

pagamento das custas processuais, em seis parcelas mensais e 

sucessivas, vencendo-se a primeira em cinco dias, sob pena de extinção. 

Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE 

DIREITO

4ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007541-15.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS IGLESIAS FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO OAB - MT0011393A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS BRITTO MAY (REQUERIDO)

CONSTRUTORA OLIVEIRA BRITTO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1007541-15.2018.8.11.0015 Solicite-se cópia da 

procuração conferida ao advogado da parte, conforme dispõe o art. 260 

do CPC. Assim, estando presentes os documentos necessários (art. 260 

do CPC), cumpra-se a ordem deprecada, servindo a cópia de mandado. 

Decorrido o prazo, não cumprida as formalidades legais, devolva-se o 

presente feito ao Juízo de origem, com as devidas baixas, observadas as 

formalidades legais, conforme dispõe o art. 267, I do CPC.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 243191 Nr: 14007-47.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->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): DOUGLAS MARTIN PAES DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:OAB/MT 9975-A, VINÍCIUS DUARTE BARNES - OAB:OAB/RS 
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56.242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:OAB/MT 7680, EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 5222

 HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo formulado entre as partes às fls. 518/521. Em 

consequência, com fulcro no art. 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO, com julgamento do mérito, o processo Código nº 

14007-47.2015.811.0015 – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL movida por BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A em 

face de DOUGLAS MARTIN PAES DE BARROS.

Transitada esta em julgado, pagas as custas pelo executado, arquivem-se 

os autos, com as baixas e anotações necessárias, devendo a Sra. 

Gestora observar a CNGC, no que concerne as custas processuais.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 12108 Nr: 1784-87.2000.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACKSON MÁRIO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO REGIONAL DE ALIMENTOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MÁRIO DE SOUZA - 

OAB:4635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR SANTANA FRANCO - 

OAB:4255/MT, ANTONIO ROGERIO ASSUNÇÃO DA COSTA STEFAN - 

OAB:7030

 Código n.º 12108

Tendo em vista o detalhamento de ordem judicial de bloqueio de valores 

através do sistema BACENJUD, dando conta de que foram localizados 

ativos financeiros, ainda que em valor inferior ao débito, 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 26/07/2018, no valor de R$ 551,91 (quinhentos e 

cinquenta e um reais e noventa e um 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).

Sem prejuízo, tendo em vista que o valor localizado é inferior ao débito, 

intime-se a parte exequente a se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 200375 Nr: 3033-82.2014.811.0015

 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: OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO - ESPÓLIO, MARIA 

AMÉLIA FERREIRA - ESPÓLIO, OSCAR FERREIRA BRODA, OSCAR 

HERMINIO FERREIRA JUNIOR - ESPÓLIO, SYLVIA FERREIRA - ESPÓLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIPEC MATO GROSSO AGRÍCOLA E 

PECUÁRIA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:4156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA DA SILVA - 

OAB:MT/15.100, EDNEY LUIZ HEBERLE - OAB:15.191/MT, EDUARDO 

MARQUES CHAGAS - OAB:13699/MT, JOAO PAULO AVANSINI 

CARNELOS - OAB:MT 10.924, JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE - 

OAB:13977-A/MT

 Com fulcro no artigo 145, §1º, do Código de Processo Civil, declaro-me 

suspeita para o processamento e julgamento deste feito, por motivo de 

foro íntimo.

Remetam-se os autos ao substituto legal.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 295952 Nr: 5968-90.2017.811.0015

 AÇÃO: Exceção de Suspeição->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV INCORPORAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) DECIDO. O Perito atua como auxiliar da justiça, sendo reconhecido 

como múnus público, estando sujeito ao impedimento e suspeição, a serem 

alegadas pelas partes, nos termos do artigo 148 e 465 do CPC: “Art. 148. 

Aplicam-se os motivos de impedimento e de suspeição: II - aos auxiliares 

da justiça; Art. 465. O juiz nomeará perito especializado no objeto da 

perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo. § 1o Incumbe 

às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho 

de nomeação do perito:” I - arguir o impedimento ou a suspeição do perito, 

se for o caso; Ademais, o artigo 467 do CPC e o artigo 30 do Código de 

Ética Profissional e Disciplina do Conselho Nacional dos Peritos Judiciais 

do Brasil dispõe que o perito deve se declarar impedido ou suspeito 

quando não puder exercer suas atividades com imparcialidade e sem 

qualquer interferência de terceiros, a qual poderá ser aceita pelo Juízo. No 

ponto, verifica-se que além da manifestação de suspeição alegada pela 

embargante, o perito, em sua manifestação de defesa, aduz ser suspeito 

para atuar no feito, ante a relação de trabalho com a embargada, de modo 

que, os elementos dos autos são suficientes para comprovar a sua 

suspeição para atuar na realização da prova pericial designada nos autos 

dos embargos à execução em apenso. Posto isso, JULGO PROCEDENTE A 

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO, nos termos do artigo 467, parágrafo único, do 

CPC. Sem custas, nos termos do artigo 77 do Regimento Interno do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Traslade-se cópia da presente 

decisão para os autos principais. Transitada esta em julgado, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 304851 Nr: 11451-04.2017.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: S & J CONSULTORIA E INCORPORADORA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PISSINATTI EMPREENDIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO PAULO AVANSINI 

CARNELOS - OAB:MT 10.924

 Código nº 304851

Dê-se ciência para a embargante dos documentos apresentados às fls. 

111/199.

Após, intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

especifiquem as provas que pretendem produzir, indicando-as com 

objetividade e justificando a sua pertinência, ou digam se pretende o 

julgamento antecipado da lide.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 272455 Nr: 11348-31.2016.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: B V INCORPORAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PISSINATI EMPREENDIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANE FERREIRA CLARO 

ROSSAFA BARRACHI - OAB:21.127-B/MT, JOAO PAULO AVANSINI 

CARNELOS - OAB:MT 10.924

 Código nº 272455

Ante o acolhimento da exceção de suspeição do perito nomeado nos 

incidente em apenso (Cód. 295952), nomeio novo perito, João Gheller, 

engenheiro civil, com endereço na Rua das Tamareiras, n.º 2634, Jardim 

Maringá II, CEP 78556-222, Sinop/MT (66)-3532-7856 e (66) 9 9639-0771, 

cadastrado junto ao banco de peritos do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, o qual cumprirá o encargo, independentemente de termo de 

compromisso (artigo 422 do CPC).

 Intime-se o perito para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar proposta 
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de honorários (artigo 465, §2º, do CPC). Após, cumpra-se o remanescente 

da decisão de fls. 169/171.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 193749 Nr: 15516-81.2013.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR CARLOS GORGEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A - CFI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAYTON OUVERNEI - 

OAB:13051/MT, FLAVIO DE PINHO MASIERO - OAB:MT/13.967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELBER RIBEIRO COUTINHO DE 

JESUS - OAB:15.020-B/MT, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14469-A/MT

 Intime-se o requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar 

quanto aos valores depositados às fls. 237, sendo que o silêncio 

importará na extinção do feito, nos termos do art. 924, II, do CPC.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 2030 Nr: 339-05.1998.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDECIR NARDINO, EUCLIDES NARDINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAUL LUIZ SFREDO, FRANCISCA BEATRIZ 

SFREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938/MT, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:MT-4.050-B, NEWTON ACUNHA 

ROCHA - OAB:5489-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIA AGUILHAR DA CRUZ 

RIBEIRO - OAB:OAB/SP 164844, GLADISON DIEGO GARCIA - 

OAB:290785

 Expeça-se Carta Precatória para a Comarca de Botucatu/SP para que se 

proceda com a avaliação, intimação e realização de praça dos imóveis 

matrículas nº 15.947 e 15.948, cabendo ao exequente apresentar as guias 

de distribuição da precatória no Juízo Deprecado.

Ademais, intime-se o exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestar quanto a certidão de fls. 453.

Defiro o pedido de fls. 493. Oficie-se o Serviço de Proteção ao Crédito – 

SPC e SERASA, a fim de incluir o nome dos executados RAUL LUIZ 

SFREDO e FRANCISCA BEATRIZ SFREDO em seus cadastros, nos termos 

do art. 782, §3º, do CPC.

Por fim, com relação ao pedido de nova penhora, formulado às fls. 

489/493, verifico que esta somente poderá ocorrer quando a penhora já 

existente nos autos não for suficiente para saldar o débito exequendo 

(art. 851, caput e II, do CPC), o que somente poderá ser afirmado após a 

realização das avaliações dos imóveis já penhorados.

Desta forma, aguarde-se a realização da avaliação dos imóveis já 

penhorados, conforme decisão de fls. 483.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 11462 Nr: 1185-51.2000.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUPERMERCADO MODELO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. ANTÔNIO SIGNOR E CIA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MÁRIO DE SOUZA - 

OAB:4635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 11462

Cumpra-se a decisão de fls. 115, intimando a parte exequente a dar 

seguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 150194 Nr: 11323-28.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNEU BONICONTRO, NORMA SUELI DAS 

NEVES NORTE BONICONTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Indefiro o pedido de fls. 114, tendo em vista que a penhora de bens dos 

executados só pode ocorrer quando realizada a citação e não tenha 

ocorrido o pagamento voluntário do débito, nos termos do art. 829, §1º, do 

CPC.

Desta forma, diligencie a Sra. Gestora na busca de endereços dos 

executados através do Sistema de Convênios do TJMT, Siel e Apolo.

Após, se a resposta for positiva, cumpra-se a decisão de fls. 131/132, 

expedindo-se o necessário.

Restando infrutífera a diligência, intime-se o exequente para, no prazo de 

10 (dez) dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 265833 Nr: 6971-17.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PISSINATTI EMPREENDIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B V INCORPORAÇÃO LTDA, S & J 

CONSULTORIA E INCORPORADORA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO PAULO AVANSINI 

CARNELOS - OAB:MT 10.924

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B/MT

 (...)DECIDO:Quanto aos pedidos da executada BV Incorporação Ltda, 

verifico que, em relação à suspensão da ação de execução, já foi objeto 

de análise nos autos da ação ordinária (Cód. 299123). Ademais, os 

embargos à execução não foram recebidos no efeito suspensivo (Cód. 

272455). Assim, INDEFIRO os pedidos.Ademais, considerando que 

executada BV Incorporação Ltda foi intimada da penhora dos valores (fls. 

177) e não apresentou impugnação, limitando-se a reiterar o pedido de 

indicação de bens à penhora e de suspensão da execução, os quais já 

foram analisados nos autos, assiste razão à exequente quanto ao 

levantamento dos valores penhorados. (...)Desse modo, DEFIRO o pedido 

de levantamento do valor penhorado nos autos, às fls. 91, com seus 

rendimentos, para pagamento parcial do débito.Decorrido o prazo de 

recurso, expeça-se alvará eletrônico para liberação dos valores 

depositados judicialmente (fls. 91), transferindo o valor vinculado aos 

autos para a conta indicada às fls. 233, em favor do patrono do 

exequente, tendo em vista que este possui poderes específicos para 

receber (fls. 16).Após, deve a parte exequente apresentar planilha do 

débito, deduzindo o valor levantado, com seus rendimentos, no prazo de 

10 (dez) dias. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 180335 Nr: 1161-66.2013.811.0015

 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): SINOP AGRICOLA LTDA, VANDERLEI 

WEIGERT, JEAN CARLOS RIGONI

 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:

 Código nº 180335

1- Cumpra-se a parte final da decisão de fls. 81, citando o executado José 

Carlos Rigoni, nos termos da decisão de fls. 36, no endereço de fls. 

75/75-verso.

2- Tendo em vista o detalhamento de ordem judicial de bloqueio de valores 

através do sistema BACENJUD, dando conta da insuficiência de saldo em 

ativos financeiros, além do que os valores localizados são irrisórios em 

relação ao valor do débito, intime-se a parte exequente a se manifestar, no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 217482 Nr: 16633-73.2014.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENYS SANTANA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENEDIR CAETANO VIEIRA, LUCIMAR 

MOSCATO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO LUIS DA SILVA - 

OAB:16.561-MT, JEAN ROHLING DUPIM CARVALHO - OAB:14725 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a intimação do Dr. DIEGO GUTIERREZ DE MELO para 

devolução dos presentes autos foi feita de maneira EQUIVOCADA, eis que 

o processo não se encontra em carga com ele, mas sim com o Dr. DIEGO 

LUIS DA SILVA. Desta feita, nos termos da Legislação vigente (art. 107 e 

parágrafos do CPC) e do Provimento 56/2007-CGJ, tendo em vista que os 

autos foram retirados em carga rápida e não foram devolvidos, intimo o Dr. 

DIEGO LUIS DA SILVA para devolver IMEDIATAMENTE os autos 

supramencionados, sob as penas da lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 33036 Nr: 3862-49.2003.811.0015

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORALICE TEREZINHA RUFATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. COSTA E COSTA LTDA. - MERCADÃO DE 

MÓVEIS, ADALBERTO COSTA, GILVANA TEREZINHA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILSON BAROZZI - 

OAB:6791-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 33036

Tendo em vista o detalhamento de ordem judicial de bloqueio de valores 

através do sistema BACENJUD, dando conta da insuficiência de saldo em 

ativos financeiros, defiro o pedido de fls. 258, para o fim de determinar a 

pesquisa, junto ao sistema INFOJUD, de modo a obter a última declaração 

de imposto de renda dos executados.

Com a resposta, determino que as informações oriundas da Receita 

Federal sejam encartadas nos autos, o qual passará a correr em segredo 

de justiça, devendo a secretaria proceder com o necessário para 

identificação visual de tal condição.

Após, intime-se o exequente para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intime-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 299123 Nr: 7872-48.2017.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV INCORPORAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PISSINATTI EMPREENDIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ATALIAS DE LACORTE 

MOLINARI - OAB:21814, CAMILA SILVA ROSA - OAB:15.100/MT, 

DAIANE FERREIRA CLARO ROSSAFA BARRACHI - OAB:21.127-B/MT, 

EDUARDO MARQUES CHAGAS - OAB:13699/MT, JOAO PAULO 

AVANSINI CARNELOS - OAB:MT 10.924

 (...)DECIDO:As causas de suspensão da execução estão previstas no 

artigo 921 do CPC, não estando arroladas, dentre elas, a propositura de 

ação de conhecimento questionando a obrigação. Vejamos:Art. 921. 

Suspende-se a execução:I - nas hipóteses dos arts. 313 e 315, no que 

couber;II - no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo 

os embargos à execução;III - quando o executado não possuir bens 

penhoráveis;IV - se a alienação dos bens penhorados não se realizar por 

falta de licitantes e o exequente, em 15 (quinze) dias, não requerer a 

adjudicação nem indicar outros bens penhoráveis;V - quando concedido o 

parcelamento de que trata o art. 916.Insta salientar, ademais, que a via 

adequada para se obter a suspensão da execução é por meio de 

embargos à execução, consoante dispõe o artigo 919, § 1º, do Código de 

Processo Civil. Neste caso, observa-se que o requerente propôs 

embargos à execução (Cód. 272455), os quais foram recebidos sem o 

efeito suspensivo, de modo que pretende obter a suspensão da execução 

por esta via, a qual é inadequada para tanto. (...)Observa-se que a 

suspensão, nesta hipótese, não é obrigatória, bem como que a ação de 

execução está baseada em título executivo, no qual se discute nos 

embargos à execução proposto pela requerente, de modo que a 

prosseguimento da execução não depende do julgamento de mérito da 

presente ação ou da declaração de existência ou inexistência da relação 

jurídica entre as partes.Além disso, os processos se encontram em 

apenso em razão da distribuição por dependência, de modo que serão 

julgados conjuntos.Desse modo, INDEFIRO o pedido de suspensão da 

ação de execução (Cód. 265833), formulado pela requerente.Intimem-se 

as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem as provas 

que pretendem produzir, indicando-as com objetividade e justificando a 

sua pertinência, ou digam se pretende o julgamento antecipado da 

lide.Após, voltem-me conclusos para despacho saneador. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 152859 Nr: 951-83.2011.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA ANDRADE MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA BURATO - 

OAB:18484-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Considerando a decisão da 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça de 

suspensão de todos os processos que envolvam os planos econômicos 

até o funcionamento da plataforma online criada para adesão ao acordo 

homologado perante o Superior Tribunal de Justiça nos Recursos 

Extraordinários de nº. 632.212 e 591.797, bem como a orientação 

proferida pelo Núcleo de Gerenciamento de Precedentes – NUGEP do 

Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, no ofício Circular 

nº.052/2018/NUGEP/JLQ, hei por bem, SUSPENDER o presente feito, até 

ulterior deslinde, com as devidas certificações.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 123594 Nr: 2805-49.2010.811.0015

 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: ARI TOMAZINE, SUELI TOMAZINE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MARTINS DE PAIVA - 

OAB:MT/9695, SABRINA TOCHETTO - OAB:11234/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT 14258-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, intimo 

o(a) advogado(a) da parte Autora, para em quinze dias apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 143/157.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 198139 Nr: 1116-28.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO - ESPÓLIO, MARIA 

AMÉLIA FERREIRA - ESPÓLIO, OSCAR HERMINIO FERREIRA JUNIOR - 

ESPÓLIO, SYLVIA FERREIRA - ESPÓLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRGON CLIMAR KLEIN, IETE KLEIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:4156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ORLANDO CESAR JULIO - 

OAB:10.004- A/MT

 Diante do exposto, intime-se a parte requerente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas e taxa judiciária, bem 

como promover o aditamento da inicial, indicando todos os integrantes da 
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cadeia dominial sucessória descritos nos títulos dominiais, sob pena de 

extinção sem julgamento de mérito.Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 184208 Nr: 5275-48.2013.811.0015

 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): GERALDO SHIOMI FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS SARTORI - 

OAB:15884/MT, VIVIANE MEIRA FERREIRA RODRIGUES - OAB:MT / 

12.305-B, WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - OAB:MT/4.284, 

WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - OAB:4.617-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Verifico que o devedor foi devidamente citado para o cumprimento da 

obrigação às fls. 108, entretanto, até o presente momento, não efetuou o 

pagamento do débito. Destarte, cabível a penhora de ativos financeiros, 

uma vez que o artigo 835 do CPC/2015 estabelece a preferência do 

dinheiro na ordem de constrição, por meio da penhora ”on line”, conforme 

dispõe o art. 853 do CPC/2015, 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. 118/119), em nome do executado GERALDO SHIOMI FILHO - CPF nº 

334.125.428-57, até o limite do crédito exequendo (R$ 19.308,30 – 

dezenove mil trezentos e oito reais e trinta 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/2015. Não sendo encontrados numerários para penhora, 

voltem-me os autos conclusos para análise dos demais pedidos de fls. 

118/119. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 130552 Nr: 9768-73.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRAJOF COM. DE T. E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADRI REPRESENTAÇÃO COMERCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DORNELLES DIAS - 

OAB:MT- 9.084 -, ELISANGELA MARCARI - OAB:MT/10.297-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO DA SILVA ANDRIESKI 

- OAB:10925-B/MT

 Verifico que a parte devedora foi devidamente intimada para o 

cumprimento da sentença (fls. 75), entretanto quedou-se inerte, conforme 

certificado às fls. 78.

Destarte, cabível a penhora de ativos financeiros, uma vez que o artigo 

835 do CPC estabelece a preferência do dinheiro na ordem de constrição, 

por meio da penhora ”on line”, conforme dispõe o art. 853 do CPC, e 

consoante regulamentação do respectivo procedimento eletrônico pela 

Corregedoria Geral da Justiça deste Estado. A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA 

ON LINE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA 

MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. 1. A Corte Especial deste Tribunal 

ao apreciar o REsp n. 1.112.943/MA, submetido ao rito dos recursos 

repetitivos (CPC, art. 543-C), consolidou a orientação de que, após a 

edição da Lei 11.382/2006, a penhora de dinheiro depositado em conta 

corrente pode ser efetivada, independentemente de ser demonstrado o 

esgotamento da busca de outros bens passíveis de penhora, sendo certo 

que esse procedimento não configura ofensa ao princípio da menor 

onerosidade para o devedor. 2. Agravo regimental a que se nega 

provimento.” (STJ – Quarta Turma- AgRg no AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL Nº 135.687 - SP (2012/0011963-0).

Assim, DEFIRO o pedido de penhora de ativos financeiros fls. 85/87 em 

nome da parte executada JADRI REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA – 

CNPJ nº 08.769.305/0001-74, até o limite do crédito exequendo R$ 

7.964,46 (sete mil novecentos e sessenta e quatro reais e quarenta e seis 

centavos), o que faço com fulcro no artigo 854 do CPC.

 Realizado o procedimento pelo Bacen e tornando-se indisponíveis os 

ativos financeiros, intime-se a parte executada na pessoa de seu 

advogado, ou não tendo, pessoalmente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

comprovar que as quantias indisponíveis são impenhoráveis ou ainda 

remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos 

do artigo 854, § 3º, incisos I e II do CPC.

Não sendo encontrados numerários para penhora, diga o exequente em 

10 (dez) dias.

Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 159067 Nr: 6348-26.2011.811.0015

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO GHIRALDI MADEIRAS., MARCELO 

GHIRALDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUDREY THOMAZ ILITY 

(PROMOTORA DE JUSTIÇA) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIVIANE MEIRA FERREIRA 

RODRIGUES - OAB:MT / 12.305-B, WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:MT/4.284, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:4.617-MT

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ intimo o(a) 

advogado(a) da parte autora, para em cinco dias manifestar, face ao 

retorno dos autos do Tribunal de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 232466 Nr: 7136-98.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAPHAEL VALÉRIO DUTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Verifico que a parte devedora foi devidamente citada da execução, às fls. 

30, entretanto, não pagou o débito. Destarte, cabível a penhora de ativos 

financeiros, uma vez que o artigo 835 do CPC estabelece a preferência do 

dinheiro na ordem de constrição, por meio da penhora ”on line”, conforme 

dispõe o art. 853 do CPC, e consoante regulamentação do respectivo 

procedimento eletrônico pela Corregedoria Geral da Justiça deste Estado. 

A propósito: (...) Assim, DEFIRO o pedido de penhora de ativos financeiros 

(fls. 58) em nome do executado RAPHAEL VALÉRIO DUTRA – CPF nº 

005.426.659-99, até o limite do crédito exequendo (R$ 85.739,09 – oitenta 

e cinco mil setecentos e trinta e nove reais e nove centavos), o que faço 

com fulcro no artigo 854 do CPC. Realizado o procedimento pelo Bacen e 

tornando-se indisponíveis os ativos financeiros, intime-se a parte 

executada na pessoa de seu advogado, ou não tendo, pessoalmente, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar que as quantias 

indisponíveis são impenhoráveis ou ainda remanesce indisponibilidade 

excessiva de ativos financeiros, nos termos do artigo 854, § 3º, incisos I e 

II do CPC. Não sendo encontrados numerários para penhora, diga o 

exequente em 10 (dez) dias. Por fim, com fulcro no art. 782, §3º do CPC, 

oficie-se o Serviço de Proteção ao Crédito – SPC e SERASA, a fim de 

incluir o nome do executado em seus cadastros, conforme requerido às 

fls. 58v. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 237106 Nr: 10135-24.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRENDENE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L J F CALÇADOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIANA ROMBALDI - OAB:OAB/RS 

104.192, ROBERTA DRESCH - OAB:OAB/RS 88.561, ROBERTO BECKER 

MISTURINI - OAB:OAB/RS 68.841
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Verifico que a parte devedora foi devidamente citada fls. 119, entretanto 

não pagou o débito.

Destarte, cabível a penhora de ativos financeiros, uma vez que o artigo 

835 do CPC estabelece a preferência do dinheiro na ordem de constrição, 

por meio da penhora ”on line”, conforme dispõe o art. 853 do CPC, e 

consoante regulamentação do respectivo procedimento eletrônico pela 

Corregedoria Geral da Justiça deste Estado. A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA 

ON LINE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA 

MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. 1. A Corte Especial deste Tribunal 

ao apreciar o REsp n. 1.112.943/MA, submetido ao rito dos recursos 

repetitivos (CPC, art. 543-C), consolidou a orientação de que, após a 

edição da Lei 11.382/2006, a penhora de dinheiro depositado em conta 

corrente pode ser efetivada, independentemente de ser demonstrado o 

esgotamento da busca de outros bens passíveis de penhora, sendo certo 

que esse procedimento não configura ofensa ao princípio da menor 

onerosidade para o devedor. 2. Agravo regimental a que se nega 

provimento.” (STJ – Quarta Turma- AgRg no AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL Nº 135.687 - SP (2012/0011963-0).

Assim, DEFIRO o pedido de penhora de ativos financeiros fls. 133 em 

nome da parte executada L J F CALÇADOS LTDA ME – CNPJ nº 

14.242.897/0001-74, até o limite do crédito exequendo R$ 41.146,82 

(quarenta e um mil cento e quarenta e seis reais e oitenta e dois centavos) 

o que faço com fulcro no artigo 854 do CPC.

 Realizado o procedimento pelo Bacen e tornando-se indisponíveis os 

ativos financeiros, intime-se a parte executada na pessoa de seu 

advogado, ou não tendo, pessoalmente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

comprovar que as quantias indisponíveis são impenhoráveis ou ainda 

remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos 

do artigo 854, § 3º, incisos I e II do CPC.

Não sendo encontrados numerários para penhora, voltem-me os autos 

conclusos para análise dos demais pedidos.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 117233 Nr: 9533-43.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->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

 Verifico que a parte devedora foi devidamente intimada para o 

cumprimento da sentença (fls. 90/93), entretanto quedou-se inerte, 

conforme certificado às fls. 153.

Destarte, cabível a penhora de ativos financeiros, uma vez que o artigo 

835 do CPC estabelece a preferência do dinheiro na ordem de constrição, 

por meio da penhora ”on line”, conforme dispõe o art. 853 do CPC, e 

consoante regulamentação do respectivo procedimento eletrônico pela 

Corregedoria Geral da Justiça deste Estado. A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA 

ON LINE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA 

MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. 1. A Corte Especial deste Tribunal 

ao apreciar o REsp n. 1.112.943/MA, submetido ao rito dos recursos 

repetitivos (CPC, art. 543-C), consolidou a orientação de que, após a 

edição da Lei 11.382/2006, a penhora de dinheiro depositado em conta 

corrente pode ser efetivada, independentemente de ser demonstrado o 

esgotamento da busca de outros bens passíveis de penhora, sendo certo 

que esse procedimento não configura ofensa ao princípio da menor 

onerosidade para o devedor. 2. Agravo regimental a que se nega 

provimento.” (STJ – Quarta Turma- AgRg no AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL Nº 135.687 - SP (2012/0011963-0).

Assim, DEFIRO o pedido de penhora de ativos financeiros fls. 157/159 em 

nome da parte executada ALTAIR APARECIDO FENILLI – CPF nº 

350.255.069-72, até o limite do crédito exequendo R$ 335.766,18 

(trezentos e trinta e cinco mil setecentos e sessenta e seis reais e dezoito 

centavos), o que faço com fulcro no artigo 854 do CPC.

 Realizado o procedimento pelo Bacen e tornando-se indisponíveis os 

ativos financeiros, intime-se a parte executada na pessoa de seu 

advogado, ou não tendo, pessoalmente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

comprovar que as quantias indisponíveis são impenhoráveis ou ainda 

remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos 

do artigo 854, § 3º, incisos I e II do CPC.

Não sendo encontrados numerários para penhora, diga o exequente em 

10 (dez) dias.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 171613 Nr: 6756-80.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTANTINI & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX BARBOSA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13433-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Verifico que a parte devedora foi devidamente citada fls. 50, entretanto 

não pagou o débito.

Destarte, cabível a penhora de ativos financeiros, uma vez que o artigo 

835 do CPC estabelece a preferência do dinheiro na ordem de constrição, 

por meio da penhora ”on line”, conforme dispõe o art. 853 do CPC, e 

consoante regulamentação do respectivo procedimento eletrônico pela 

Corregedoria Geral da Justiça deste Estado. A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA 

ON LINE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA 

MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. 1. A Corte Especial deste Tribunal 

ao apreciar o REsp n. 1.112.943/MA, submetido ao rito dos recursos 

repetitivos (CPC, art. 543-C), consolidou a orientação de que, após a 

edição da Lei 11.382/2006, a penhora de dinheiro depositado em conta 

corrente pode ser efetivada, independentemente de ser demonstrado o 

esgotamento da busca de outros bens passíveis de penhora, sendo certo 

que esse procedimento não configura ofensa ao princípio da menor 

onerosidade para o devedor. 2. Agravo regimental a que se nega 

provimento.” (STJ – Quarta Turma- AgRg no AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL Nº 135.687 - SP (2012/0011963-0).

Assim, DEFIRO o pedido de penhora de ativos financeiros fls. 58 em nome 

da parte executada ALEX BARBOSA DE SOUZA – CPF: 011.920.301-41, 

até o limite do crédito exequendo R$ 2.191,62 (dois mil cento e noventa e 

um reais e sessenta e dois centavos) o que faço com fulcro no artigo 854 

do CPC.

 Realizado o procedimento pelo Bacen e tornando-se indisponíveis os 

ativos financeiros, intime-se a parte executada na pessoa de seu 

advogado, ou não tendo, pessoalmente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

comprovar que as quantias indisponíveis são impenhoráveis ou ainda 

remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos 

do artigo 854, § 3º, incisos I e II do CPC.

Não sendo encontrados numerários para penhora, voltem-me os autos 

conclusos para análise dos demais pedidos.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 83932 Nr: 1399-95.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TCA - TANGARÁ COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS 

LTDA., ADERVAL BENTO, SHIRLEI MARCHI BENTO

 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: RAIMUNDO NETO SILVA - 

OAB:8831/MT

 Verifico que os executados foram devidamente citados da execução, 

entretanto, não pagaram o débito, conforme certificado às fls. 37. 

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. 201/202) em nome 
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dos executados TCA – TANGARÁ COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA – 

CNPJ nº 37.446.275/0002-44, ADERVAL BENTO – CPF nº 025.013.708-99 

e SHIRLEI MARCHI BENTO – CPF nº 483.649.081-20, até o limite do crédito 

exequendo (R$ 342.078,29 – trezentos e quarenta e dois mil setenta e oito 

centavos e vinte e nove centavos), o que faço com fulcro no artigo 854 do 

CPC. Realizado o procedimento pelo Bacen e tornando-se indisponíveis os 

ativos financeiros, intime-se a parte executada na pessoa de seu 

advogado, ou não tendo, pessoalmente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

comprovar que as quantias indisponíveis são impenhoráveis ou ainda 

remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos 

do artigo 854, § 3º, incisos I e II do CPC. Não sendo encontrados 

numerários para penhora, diga o exequente em 10 (dez) dias. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 163243 Nr: 11122-02.2011.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONILA MARIA ENZEWEILER, CIA DE 

SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17980-A, WALLACE ELLER MIRANDA - OAB:56780

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - 

OAB:3938/MT, DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:MT-4.050-B, 

JACÓ CARLOS SILVA COELHO - OAB:OAB/MT 15.013, LETICIA 

NISHIMOTO BRAGA - OAB:11072-B/MT

 (...)Do pedido de fls. 398/405: (...) Desse modo, considerando que restou 

comprovado que houve a cessão do crédito discutido nos autos, DEFIRO o 

pedido do assistente, nos termos do artigo 120 do CPC. Assim, determino 

a inclusão de Ativos S/A Securitizadora de Créditos Financeiros no polo 

ativo da demanda na condição de assistente simples. ANOTE-SE NA 

DRA.2-Da alegação de inépcia da inicial (...) Dessa forma, rejeito a 

alegação.3-Da alegação de carência da ação (...)tal preliminar não merece 

prosperar(...)Da alegação de ilegitimidade passiva (...) não prospera a 

alegação (...)DA PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO(...) não há que 

se falar em prescrição.DOS PONTOS CONTROVERTIDOS:Não havendo 

outras questões processuais pendentes, dou o feito por saneado e fixo 

os seguintes pontos controvertidos: 1- se é devido o valor cobrado pelo 

requerente, referente à cédula rural pignoratícia nº 40/01791-5; 2- se o 

inadimplemento da obrigação se deu por caso fortuito ou força maior; 3- 

se a denunciada a lide tem obrigação de ressarcimento. As partes ficam 

cientes de que poderão pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes no 

tocante aos pontos controvertidos fixados, no prazo de 05 (cinco) dias 

(art. 357, § 1º, CPC/2015).DAS PROVAS: Indefiro a prova pericial pugnada 

pela denunciada à lide (fls. 514/514-v), a ser realizada nos laudos e 

relatórios de vistoria juntados aos autos, tendo em vista que é 

desnecessária, já que não tem o condão de esclarecer a controvérsia. 

Neste ponto, verifica-se que merece colhimento o pedido de prova 

emprestada dos autos Código nº 92110, nos termos do artigo 372 do CPC, 

notadamente porque as partes são as mesmas em ambos os processos, 

bem como foi observado o contraditório, com participação de todos na 

fase instrutória.Assim, estando encerra a ase instrutória, faculto às partes 

apresentarem as alegações finais, concedendo o prazo sucessivo de 15 

(quinze) dias para cada parte.Intimem-se.Sinop/MT, 31 de julho de 

2018.GIOVANA PASQUAL DE MELLO Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 118872 Nr: 11177-21.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. R. RIBEIRO ME, EDER RODRIGUES RIBEIRO

 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:

 Verifico que os executados foram devidamente citados da execução (fls. 

28), entretanto, quedaram-se inertes, conforme certificado às fls. 29.

Destarte, cabível a penhora de ativos financeiros, uma vez que o artigo 

835 do CPC estabelece a preferência do dinheiro na ordem de constrição, 

por meio da penhora ”on line”, conforme dispõe o art. 853 do CPC, e 

consoante regulamentação do respectivo procedimento eletrônico pela 

Corregedoria Geral da Justiça deste Estado. A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA 

ON LINE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA 

MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. 1. A Corte Especial deste Tribunal 

ao apreciar o REsp n. 1.112.943/MA, submetido ao rito dos recursos 

repetitivos (CPC, art. 543-C), consolidou a orientação de que, após a 

edição da Lei 11.382/2006, a penhora de dinheiro depositado em conta 

corrente pode ser efetivada, independentemente de ser demonstrado o 

esgotamento da busca de outros bens passíveis de penhora, sendo certo 

que esse procedimento não configura ofensa ao princípio da menor 

onerosidade para o devedor. 2. Agravo regimental a que se nega 

provimento.” (STJ – Quarta Turma- AgRg no AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL Nº 135.687 – SP 2012/0011963-0).

Assim, com fulcro no artigo 854 do CPC, DEFIRO o pedido de penhora de 

ativos financeiros (fls. 103) em nome do executado E. R. RIBEIRO ME – 

LIBINI REPRESENTAÇÕES – CNPJ nº 037.428.893/0001-80 e EDER 

RODRIGUES RIBEIRO – CPF nº 483.718.401-44, até o limite do crédito 

exequendo (R$ 133.154,27 – cento e trinta e três mil cento e cinquenta e 

quatro reais e vinte e sete centavos), o que faço com fulcro no artigo 854 

do CPC.

Realizado o procedimento pelo Bacen e tornando-se indisponíveis os 

ativos financeiros, intime-se a parte executada na pessoa de seu 

advogado, ou não tendo, pessoalmente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

comprovar que as quantias indisponíveis são impenhoráveis ou ainda 

remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos 

do artigo 854, § 3º, incisos I e II do CPC.

Não sendo encontrados numerários para penhora, diga o exequente em 

10 (dez) dias.

Intimem-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007524-76.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO FELIPE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIZIANE PADILHA DA SILVA OAB - MT0014834A (ADVOGADO)

FRANCIELE MARIA PERANDRE PERIN OAB - MT22836/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO MARCELO ZUSE (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1007524-76.2018.8.11.0015 Primeiramente, sem 

prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, 

DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária, eis que presentes os 

requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º, conforme declaração 

e documentos apresentado nos autos. Designo audiência de tentativa de 

conciliação para o dia 04/10/2018, às 14h00min, a ser realizada pelo 

Centro de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca, no Fórum 

local, sala 40. Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-o de 

que a contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). Intimem-se, sendo o requerente na pessoa 

de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). Cumpra-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)
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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 Diante da petição de ID nº 

14473608, informando que o bem se encontra localizado nesta Comarca, 

expeça-se mandado de sequestro dos bens indicados na inicial. Ademais, 

com relação ao pedido de reforço policial é medida que somente será 

deferida caso o Sr. Oficial de Justiça entenda necessário, o que deverá 

fazer por certidão nos autos. Intime-se.

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 232891 Nr: 7402-85.2015.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HJBF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FPB, AP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉRSON LUÍS WERNER - 

OAB:MT-6298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO MORELI - 

OAB:17.760-MT

 Vistos em correição permanente.

1. O processo está em ordem

2. Presentes os pressupostos processuais de existência e validade da 

relação jurídica processual, bem como as condições da ação, declaro o 

processo saneado.

2.1. Defiro a produção de prova testemunhal, bem como o depoimento 

pessoal da parte autora e do(s) réu(s).

2.2. Eventual necessidade da produção de prova pericial será deliberada 

em audiência.

3. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 11 de outubro 

de 2018, às 14h00min.

4. A questão de fato sobre a qual recairá a atividade probatória: a) a 

existência de acordo verbal entre as partes, minorando o valor da pensão 

alimentícia paga à infante F. P. B.

4.1. Ônus da prova em conformidade com art. 373, caput e incisos I e II, do 

Código de Processo Civil.

5. Intimem-se as partes e seus advogados para que compareçam em 

audiência.

 5.1. Intimem-se as partes, por meio de seus advogados, a apresentar o 

rol de testemunhas, no prazo de 10 (dez) dias.

6. Notifique-se o Ministério Público.

7. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 244217 Nr: 14568-71.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCVDSB, MVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMB

 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, IRENE 

MARGARETE CORRÊA S. PINO - NÚCLEO FASIP - OAB:95812-B/RS, 

LUIZ GUSTAVO CARATTI DE OLIVEIRA - nucleojuridicofasipe - 

OAB:16666-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Certifico, para os efeitos de direito, e em cumprimento ao artigo 203, § 4º 

do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, encaminho 

estes autos ao setor de expedição para proceder a INTIMAÇÃO do(a,s) 

Advogado(a,s) da parte Autora, para que adotem as providências 

necessárias para atualização do débito e posterior expedição de mandado 

de citação/intimação, em conformidade com o despacho de fl. 44

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 245919 Nr: 15794-14.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEBZ, LCB, SMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA B. MOREIRA 

MUNIZ - núcleojurídicofasip - OAB:OAB/MT 20.339-O, ALINE EVELLIN 

MARCON - FASIP (Núcleo Juridico Fasip) - OAB:14.003-MT, 

CLARISSE ODETE FACCIO FRONZA- ( Nucleo Juridico Fasip ) - 

O A B : 1 4 9 2 8 / M T ,  L U I Z  G U S T A V O C A R A T T I  D E 

OLIVEIRA(núcleojuridicofasip) - OAB:16.666/A, NAYARA MOURA 

FEITOZA( Núcleo Juridico Fasip) - OAB:21119-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, para os efeitos de direito, e em cumprimento ao item 01 da 

decisão de fl. 42, encaminho estes autos para proceder a INTIMAÇÃO 

do(a,s) Advogado(a,s) da parte Autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, se manifeste nos autos, formulando os requerimentos que entender 

cabíveis.

 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:

 Certifico que, em virtude da atualização do endereço do executado de fls. 

49 e, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, encaminho estes autos ao setor de expedição 

para proceder a INTIMAÇÃO do(a,s) Advogado(a,s) da parte Autora, para 

que adotem as providências necessárias para atualização do débito e 

posterior expedição de mandado de citação/intimação, em conformidade 

com o despacho de fl. 47

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 224193 Nr: 2246-19.2015.811.0015

 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: APARECIDO DERNEY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA CELINA DA SILVA DERNEY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELLINGTON SILVA ROCHA - 

OAB:15561/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

TERCEIROS E INTERESSADOS

PRAZO: 10 DIAS

AUTOS N.º 2246-19.2015.811.0015 - 224193

ESPÉCIE: 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 REQUERENTE: APARECIDO DERNEY

PARTE RÉQUERIDA: MARIA CELINA DA SILVA DERNEY

NOTIFICANDO(S): TERCEIROS E INTERESSADOS

FINALIDADE: CIENTIFICAR TERCEIROS E INTERESSADOS da existência e 

do teor da ação judicial acima indicada, consoante consta da petição inicial 

a seguir transcrita em resumo, bem como da r. decisão/despacho 

proferida(o) pelo juízo.

 RESUMO DA INICIAL: CAUSA DA INTERDIÇÃO E OS LIMITES DA 

CURATELA: Decretada a Interdição de MARIA CELINA DA SILVA DERNEY 

, declarando sua incapacidade civil para práticas de atos patrimoniais, 
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negociais e da vida vicil, na forma do artigo 4º, inciso III, do Código Civil, e 

Art. 747 e seguintes do Código de Processo Civil nomeando como seu(a) 

curador(a) APARECIDO DERNEY , em conformidade com a r. sentença, a 

seguir transcrita.

DECISÃO/DESPACHO: Vistos etc. APARECIDO DERNEY ingressou com a 

presente ação de INTERDIÇÃO de MARIA CELINA DA SILVA DERNEY, 

alegando, em síntese, que a interditanda é sua genitora, a qual padece de 

anomalia psíquica irreversível, não tendo discernimento para os atos da 

vida civil. Assim, requer a decretação da interdição, com sua nomeação 

como curador. Com a inicial vieram os documentos de fls. 10/19. Recebida 

a inicial, foi designada audiência de interrogatório, determinada a citação 

da parte ré, nomeado curador provisório e solicitado informações acerca 

de eventuais bens em nome da interditanda (fl. 20/20v). O Cartório de 

Registro de Imóveis indicou a inexistência de bens imóveis em nome da 

interditanda (fl. 30). A audiência de interrogatório restou prejudicada em 

virtude da ausência da interditanda, a qual não teve condições de 

comparecer ao interrogatório. Na sequência, este juízo determinou a 

verificação mediante Oficial de Justiça acerca da situação da interditanda 

e, acaso confirmada a ausência de condições para comparecimento ao 

Fórum, dispensou a realização de interrogatório e, ainda, nomeou curador 

especial à interditanda (fls. 32/33). A CIRETRAN informou a inexistência 

registro em nome da interditanda (fl. 34/35). À fl. 39 aportou aos autos a 

respectiva certidão da Oficiala de Justiça dando conta do precário estado 

de saúde da interditanda. A curadora especial apresentou impugnação à 

interdição e quesitos (fls. 40/41). À fl. 43 este juízo nomeou perito para 

realização do laudo pericial e determinou a intimação das partes para 

apresentação de quesitos. A parte autora manifestou-se às fls. 45/47. O 

Ministério Público apresentou quesitos e formulou requerimentos (fl. 48). 

Às fls. 61/62 aportou aos autos o laudo pericial. A parte autora requereu o 

julgamento do feito (fl. 67). O Ministério Público manifestou-se pela 

submissão de Maria Celina da Silva Derney à curatela, com a nomeação do 

requerente como curador (fls. 68/70). O curador especial não se opôs ao 

laudo (fl. 77). É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. O feito dispensa 

maior dilação probatória, sendo desnecessária a realização da audiência 

de instrução e julgamento, uma vez que a prova pericial produzida nos 

autos é suficiente para a apreciação do pedido inicial, razão pela qual, 

passo ao julgamento do feito no estado em que se encontra. A interdição 

constitui-se em instituto jurídico que visa a proteção das pessoas 

incapazes, bem como de seu patrimônio, de eventuais prejuízos, com a 

nomeação de curador que atuará substituindo ou completando a vontade 

do interditando, conforme os limites da curatela. Ensina a nobre Maria 

Helena Diniz: “A interdição é uma medida de proteção consistente em 

declarar, o poder judiciário, que em determinada pessoa não se verifica o 

pressuposto da plena capacidade para prover seus próprios negócios, 

falha que a inibe da prática dos atos da vida civil.” (DINIZ, Maria Helena. 

Curso de direito civil brasileiro. 20ª edição. São Paulo: Saraiva, 2004. Vol. 

01. Pág. 164). Ocorre que, com a entrada em vigor da Lei nº 13.146/2015 

– Estatuto da Pessoa com Deficiência houve a revogação da previsão 

legal de incapacidade civil absoluta decorrente de deficiência mental ou 

física. Confira-se a nova redação do artigo 4º do Código Civil (com 

redação dada pela Lei nº 13.146/2015): “Art. 4º São incapazes, 

relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer: (...) III - aqueles 

que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua 

vontade;” Outrossim, dispõe o artigo 4º da Lei nº 13.146/2015: “Art. 4º 

Toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com 

as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação.” Por 

sua vez, o artigo 84 do referido Estatuto estabelece que “a pessoa com 

deficiência tem assegurado o direito ao exercício de sua capacidade legal 

em igualdade de condições com as demais pessoas.”. Por outro lado, o 

novo Diploma Legal prevê também que, “quando necessário, a pessoa 

com deficiência será submetida à curatela” (§ 1º, art. 84, Lei nº 

13.146/2015), a qual se constitui em medida protetiva extraordinária, 

proporcional às necessidades e às circunstâncias de cada caso, e durará 

o menor tempo possível (§ 3º, art. 84, Lei nº 13.146/2015). Assim, da 

análise do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei n. 13.146/2015), 

verifica-se que o legislador, em homenagem ao princípio da dignidade da 

pessoa humana, pretendeu que a pessoa com deficiência deixe de ser 

taxada como incapaz, para ser considerada – em uma perspectiva 

constitucional isonômica – dotada de plena capacidade legal, ainda que 

haja a necessidade de adoção de institutos assistenciais específicos, 

como a tomada de decisão apoiada e, extraordinariamente, a curatela, 

para a prática de atos na vida civil. Confirmando tal tese, temos o artigo 

747 e seguintes do novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015) 

que estabelece o instituto da interdição. Com efeito, o artigo 755 do Código 

de Processo Civil preceitua que ao decretar a interdição, o juiz nomeará 

curador e fixará os limites da curatela, segundo o estado e o 

desenvolvimento mental do interdito (I) e, considerará as características 

pessoais do interdito, observando suas potencialidades, habilidades, 

vontades e preferências (II). Desse modo, na análise do caso concreto 

cabe ao magistrado verificar se é o caso de aplicação da medida 

extraordinária, limitando a capacidade do sujeito para a prática de certos 

atos de acordo com seu estado e desenvolvimento mental, observando-se 

suas características pessoais. No presente caso, o laudo de fl. 62 atestou 

que Maria Celina da Silva Derney apresenta quadro de Acidente Vascular 

Encefálico (CID F00.9, I64 e G30.0), sendo que não compactua com o 

meio. Consta, ainda, que se alimenta por sonda, com diagnóstico de 

Alzheimer com demência de origem vascular e que ela necessita de 

terceiros para as atividades da vida diária. Cabe salientar, ainda, que o 

laudo pericial realizado por médico especialista nomeada por este juízo 

não foi impugnado pelas partes. Ademais, expedido mandado para 

verificação das condições da interditanda, o Sr. Oficial de Justiça relatou 

que a interditanda: “(...) é pessoa acamada, não anda, não atende ou não 

reconhece o que falamos, ela somente olha sem demonstrar que 

consegue nos entender, (...).” (fl. 39). Outrossim, confirmando a 

incapacidade civil da interditanda, as fotografias de fl. 18, as quais 

evidenciam o estado debilitante em que ela se encontra. Destarte, as 

provas contidas nos autos indicam que a interditanda não tem condições 

mínimas de gerir seus próprios atos. Tal situação, portanto, justifica sua 

submissão aos termos da curatela, havendo a necessidade de ser 

reconhecida a incapacidade da interditanda para a prática dos atos da 

vida civil, visto que o laudo pericial concluiu que a mesma é desprovida de 

capacidade de fato, sendo aplicável o disposto no artigo 1.767 do Código 

Civil. Com relação ao rol de legitimados para o ajuizamento de pedido de 

interdição e respectiva nomeação para curador dispõem os artigos 747, 

incisos I a IV e 755, inciso I e § 1º, ambos do Código de Processo Civil: 

“Art. 747. A interdição pode ser promovida: I - pelo cônjuge ou 

companheiro; II - pelos parentes ou tutores; III - pelo representante da 

entidade em que se encontra abrigado o interditando; IV - pelo Ministério 

Público.” “Art. 755. Na sentença que decretar a interdição, o juiz: I - 

nomeará curador, que poderá ser o requerente da interdição, (...) § 1º A 

curatela deve ser atribuída a quem melhor possa atender aos interesses 

do curatelado.” No presente caso, o requerente é filho da interditanda (fl. 

12), portanto, possui legitimidade para pedir a interdição e ser nomeado 

curador, nos termos dos supracitados dispositivos legais. Por fim, com 

relação a eventuais bens em nome da interditanda, impende consignar que 

o Código de Processo Civil não mais prevê a constituição de hipoteca 

legal, sendo que de acordo com o artigo 757 do Código de Processo Civil, 

“a autoridade do curador estende-se à pessoa e aos bens do incapaz que 

se encontrar sob a guarda e a responsabilidade do curatelado ao tempo 

da interdição”. Desse modo, considerando que o curador não poderá 

alienar ou onerar bem de qualquer natureza pertencente ou que venha a 

pertencer à curatelada sem autorização judicial e que os valores 

porventura recebidos de entidade previdenciária ou em decorrência dos 

rendimentos de seus bens deverão ser aplicados exclusivamente na 

saúde, alimentação e no bem-estar da curatelada (CC, art. 1.774 C/C arts. 

1.748 e 1.749), dispenso a prestação de contas. Ante o exposto, com 

fundamento no artigo 4º, inciso III, do Código Civil e artigo 747 e seguintes 

do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e, 

consequentemente, DECRETO A INTERDIÇÃO de MARIA CELINA DA SILVA 

DERNEY, devidamente qualificada nos autos, declarando sua 

incapacidade civil para a prática de atos patrimoniais, negociais e da vida 

civil, nomeando como seu curador Aparecido Derney, que deverá prestar 

compromisso de bem e fielmente exercer o cargo. Por conseguinte, julgo 

extinto o processo, com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Em obediência ao disposto no artigo 

755, § 3º, do Código de Processo Civil e no artigo 9º, inciso III, do Código 

Civil, inscreva-se a presente no Registro Civil e publique-se na imprensa 

local (01 (uma) vez) e no órgão oficial (03 (três) vezes), com intervalo de 

10 (dez) dias. Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Certificado o trânsito em 

julgado, expeça-se mandado ao Cartório de Registro de Pessoas 

competente para averbação e inscrição da interdição, bem como termo de 

curatela definitiva. Adotadas as providências necessárias, arquivem-se 

os autos, observadas as formalidades legais.
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E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Carla Poliane Ferreira 

da Silva, digitei.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 263501 Nr: 5702-40.2016.811.0015

 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: LUIZ AFRANIO DE PAIVA AVELAR, CARMEM SILVIA DE 

FIGUEIREDO AVELLAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANELISE INÊS ANDRUCHAK - 

OAB:15.178-MT, DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, ELIZANGELA BRAGA 

SOARES ALTOÉ - OAB:16126/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

TERCEIROS E INTERESSADOS

PRAZO: 10 DIAS

AUTOS N.º 5702-40.2016.811.0015 - 263501

ESPÉCIE: 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 REQUERENTE: LUIZ AFRANIO DE PAIVA AVELAR e CARMEM 

SILVIA DE FIGUEIREDO AVELLAR

PARTE RÉQUERIDA:

 NOTIFICANDO(S): TERCEIROS E INTERESSADOS

FINALIDADE: CIENTIFICAR TERCEIROS E INTERESSADOS da existência e 

do teor da ação judicial acima indicada, consoante consta da petição inicial 

a seguir transcrita em resumo, bem como da r. decisão/despacho 

proferida(o) pelo juízo.

 RESUMO DA INICIAL: CAUSA DA INTERDIÇÃO E OS LIMITES DA 

CURATELA: Decretada a Interdição de CARMEM SILVIA DE FIGUEIREDO 

AVELLAR, declarando sua incapacidade civil para práticas de atos 

patrimoniais, negociais e da vida vicil, na forma do artigo 4º, inciso III, do 

Código Civil, e Art. 747 e seguintes do Código de Processo Civil nomeando 

como seu(a) curador(a) LUIZ AFRANIO DE PAIVA AVELAR

CARMEM SILVIA DE FIGUEIREDO AVELLAR , em conformidade com a r. 

sentença, a seguir transcrita.

DECISÃO/DESPACHO: Vistos em correição permanente. LUIZ AFRANIO DE 

PAIVA AVELAR ingressou com a presente AÇÃO DE INTERDIÇÃO com 

pedido de curatela provisória em antecipação de tutela de CARMEM SILVIA 

DE FIGUEIREDO AVELLAR, alegando, em síntese, que a interditanda é sua 

esposa, sendo que ela apresenta paralisia cerebral progressiva e quadro 

demencial progressivo, não tendo discernimento para os atos da vida civil. 

Assim, requer a decretação da interdição, com sua nomeação como 

curador. Com a inicial vieram os documentos de fls. 09/24. Recebida a 

inicial, o requerente foi nomeado como curador provisório, tendo este juízo 

determinado a verificação mediante Oficial de Justiça das condições da 

interditanda e, caso confirmado que ela não dispõe de condições de 

comparecer ao Fórum, dispensou a realização de interrogatório e, ainda, 

nomeou curador especial à interditanda (fl. 25/25v). À fl. 31 aportou aos 

autos certidão do Sr. Oficial de Justiça dando conta que a interditanda não 

dispõe de condições de deslocamento. Remetidos os autos à Defensoria 

Pública, a curadora especial apresentou impugnação à interdição e 

quesitos (fl. 32/32v). O Ministério Público manifestou-se nos autos e 

apresentou quesitos (fls. 33/35). À fl. 36/36v este juízo nomeou perito 

para realização do laudo pericial, determinou a intimação da Secretaria 

Municipal de Saúde para providenciar o deslocamento da interditanda, a 

intimação da parte autora para apresentação de quesitos, bem como a 

solicitação ao CRI e CIRETRAN locais acerca da existência de bens em 

nome da interditanda. A parte autora não apresentou quesitos (fl. 39). A 

CIRETRAN informou a inexistência registro em nome da interditanda (fls. 

49/51). Às fls. 53/55 aportou aos autos o laudo pericial. A curadora 

especial manifestou-se pela decretação da interdição (fl. 56). O Cartório 

de Registro de Imóveis indicou a inexistência de bens imóveis (fl. 58v). A 

parte autora requereu a decretação da interdição (fl. 59). O Ministério 

Público manifestou-se pela submissão de Carmem Silva de Figueiredo 

Avellar à curatela, com a nomeação do requerente como curador (fls. 

60/62). É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. O feito dispensa maior 

dilação probatória, sendo desnecessária a realização da audiência de 

instrução e julgamento, uma vez que a prova pericial produzida nos autos 

é suficiente para a apreciação do pedido inicial, razão pela qual, passo ao 

julgamento do feito no estado em que se encontra. A interdição 

constitui-se em instituto jurídico que visa a proteção das pessoas 

incapazes, bem como de seu patrimônio, de eventuais prejuízos, com a 

nomeação de curador que atuará substituindo ou completando a vontade 

do interditando, conforme os limites da curatela. Ensina a nobre Maria 

Helena Diniz: “A interdição é uma medida de proteção consistente em 

declarar, o poder judiciário, que em determinada pessoa não se verifica o 

pressuposto da plena capacidade para prover seus próprios negócios, 

falha que a inibe da prática dos atos da vida civil.” (DINIZ, Maria Helena. 

Curso de direito civil brasileiro. 20ª edição. São Paulo: Saraiva, 2004. Vol. 

01. Pág. 164). Ocorre que, com a entrada em vigor da Lei nº 13.146/2015 

– Estatuto da Pessoa com Deficiência houve a revogação da previsão 

legal de incapacidade civil absoluta decorrente de deficiência mental ou 

física. Confira-se a nova redação do artigo 4º do Código Civil (com 

redação dada pela Lei nº 13.146/2015): “Art. 4º São incapazes, 

relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer: III - aqueles que, 

por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade;” 

Outrossim, dispõe o artigo 4º da Lei nº 13.146/2015: “Art. 4º Toda pessoa 

com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as demais 

pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação.” Por sua vez, 

o artigo 84 do referido Estatuto estabelece que “a pessoa com deficiência 

tem assegurado o direito ao exercício de sua capacidade legal em 

igualdade de condições com as demais pessoas”. Por outro lado, o novo 

Diploma Legal prevê também que, “quando necessário, a pessoa com 

deficiência será submetida à curatela” (§ 1º, art. 84, Lei nº 13.146/2015), a 

qual se constitui em medida protetiva extraordinária, proporcional às 

necessidades e às circunstâncias de cada caso, e durará o menor tempo 

possível (§ 3º, art. 84, Lei nº 13.146/2015). Assim, da análise do Estatuto 

da Pessoa com Deficiência (Lei n. 13.146/2015), verifica-se que o 

legislador, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana, 

pretendeu que a pessoa com deficiência deixe de ser taxada como 

incapaz, para ser considerada – em uma perspectiva constitucional 

isonômica – dotada de plena capacidade legal, ainda que haja a 

necessidade de adoção de institutos assistenciais específicos, como a 

tomada de decisão apoiada e, extraordinariamente, a curatela, para a 

prática de atos na vida civil. Confirmando tal tese, temos o artigo 747 e 

seguintes do novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015) que 

estabelece o instituto da interdição. Com efeito, o artigo 755 do Código de 

Processo Civil preceitua que ao decretar a interdição, o juiz nomeará 

curador e fixará os limites da curatela, segundo o estado e o 

desenvolvimento mental do interdito (I) e, considerará as características 

pessoais do interdito, observando suas potencialidades, habilidades, 

vontades e preferências (II). Desse modo, na análise do caso concreto 

cabe ao magistrado verificar se é o caso de aplicação da medida 

extraordinária, limitando a capacidade do sujeito para a prática de certos 

atos de acordo com seu estado e desenvolvimento mental, observando-se 

suas características pessoais. No presente caso, o laudo de fls. 54/55 em 

resposta aos quesitos atestou que Carmem Silvia de Figueiredo apresenta 

atrofia cerebral (CID G80.8), sendo que a doença a impossibilita totalmente 

de administrar seus bens e de manifestar sua vontade de forma válida. 

Outrossim, segundo o laudo a interditanda encontra-se acamada, não 

comunicativa, se alimenta por sonda conectada diretamente ao estômago 

e a situação é irreversível (fls. 54/55). Cabe salientar, ainda, que o laudo 

pericial realizado por médico especialista indicado por este juízo não foi 

impugnado pelas partes. Ademais, o laudo acostado aos autos pela parte 

autora e subscrito por médico neurologista, corrobora a incapacidade de 

Carmem Silvia para os atos da vida civil, indicando que ela apresenta 

paralisia cerebral e quadro demencial progressivo (fl. 18). Outrossim, 

expedido mandado para verificação das condições da interditanda, o Sr. 

Oficial de Justiça relatou que a interditanda: “(...) não reúne condições de 

comparecer ao fórum, pois não se locomove, não responde a indagações 

e se alimenta através de sonda. (...).” (fl. 31). Destarte, as provas 

contidas nos autos indicam que a interditanda não tem condições mínimas 

de gerir seus próprios atos. Tal situação, portanto, justifica sua submissão 

aos termos da curatela, havendo a necessidade de ser reconhecida a 

incapacidade da interditanda para a prática dos atos da vida civil, visto 

que o laudo pericial concluiu que a mesma é desprovida de capacidade de 

fato, sendo aplicável o disposto no artigo 1.767 do Código Civil. Com 
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relação ao rol de legitimados para o ajuizamento de pedido de interdição e 

respectiva nomeação para curador dispõem os artigos 747, incisos I a IV e 

755, inciso I e § 1º, ambos do Código de Processo Civil: “Art. 747. A 

interdição pode ser promovida: I - pelo cônjuge ou companheiro; II - pelos 

parentes ou tutores; III - pelo representante da entidade em que se 

encontra abrigado o interditando; IV - pelo Ministério Público.” “Art. 755. Na 

sentença que decretar a interdição, o juiz I - nomeará curador, que poderá 

ser o requerente da interdição, (...); § 1º A curatela deve ser atribuída a 

quem melhor possa atender aos interesses do curatelado.” No presente 

caso, o requerente é esposo da interditanda há sessenta anos (fl. 16), 

portanto, possui legitimidade para pedir a interdição e ser nomeado 

curador, nos termos dos supracitados dispositivos legais. Por fim, 

verifica-se que a inexistência de bens de propriedade da interditanda, 

razão pela qual dispenso a prestação de contas. Ante o exposto, com 

fundamento no artigo 4º, inciso III, do Código Civil e artigo 747 e seguintes 

do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e, 

consequentemente, DECRETO A INTERDIÇÃO de CARMEM SILVIA DE 

FIGUEIREDO AVELLAR, devidamente qualificada nos autos, declarando 

sua incapacidade civil para a prática de atos patrimoniais, negociais e da 

vida civil, nomeando como seu curador Luiz Afrânio de Paiva Avellar, que 

deverá prestar compromisso de bem e fielmente exercer o cargo. Por 

conseguinte, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, com fulcro 

no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em obediência ao 

disposto no artigo 755, § 3º, do Código de Processo Civil e no artigo 9º, 

inciso III, do Código Civil, inscreva-se a presente no Registro Civil e 

publique-se na imprensa local e no órgão oficial, por 03 (três) vezes, com 

intervalo de 10 (dez) dias. Sem custas. Sem condenação em honorários 

advocatícios. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Certificado o 

trânsito em julgado, expeça-se mandado ao Cartório de Registro de 

Pessoas competente para averbação e inscrição da interdição, bem como 

termo de curatela definitiva. Após as providências necessárias, 

arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Carla Poliane Ferreira 

da Silva, digitei.

6ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002251-53.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA GARCIA DE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINALDO PEREIRA DE SOUZA OAB - MT22899/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

SINOP INTIMAÇÃO SINOP , 9 de fevereiro de 2018. O presente expediente 

tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria para APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO ID. 9640106, conforme despacho. Nº DO 

PROCESSO: 1002251-53.2017.8.11.0015 VALOR DA CAUSA: R$ 3.000,00 

ESPÉCIE: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) OBSERVAÇÃO. O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. CÉLIA TEREZINHA GOMES DE AMORIM Gestor(a) 

Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 

JUÍZO DEPRECANTE E INFORMAÇÕES: 6ª VARA CÍVEL DE SINOP PRAÇA 

DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP 

- MT - CEP: 78550-000

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 192299 Nr: 13967-36.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARISTOTELES VASCONCELOS DE SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VOLMIR RUBIN - OAB:13.078/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILSON FERREIRA PEDROSA 

FILHO -PROCURADOR FEDERAL - OAB:5416

 CERTIFICO que em razão da apresentação de Embargos à Execução, e 

conforme autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e Capítulo 2, seção 17, 

item 2.17.4-VI, e ainda de acordo com o ítem 6.16.26.43 – (Recebidos os 

Embargos, seja à execução, à arrematação ou adjudicação, o Gestor 

Judiciário, intimará o Exequente, independentemente de qualquer 

despacho, certificando-se, ainda, a sua tempestividade), sendo que 

referidos embargos são tempestivos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 175173 Nr: 10733-80.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZORAIDE MARIA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA VILCHES LEMES - 

OAB:15670/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé, conforme pelo artigo 162, § 4º do CPC e Capítulo 2, 

seção 17 e item 2.17.4-VI, que decorreu o prazo para manifestação do 

Estado de Mato Grosso, razão pela qual encaminho os presentes autos ao 

setor de documentos, para que seja expedido intimação da parte 

requerente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 214255 Nr: 14387-07.2014.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: QUITÉRIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO DÓREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILTO LUIZ DALL OGLIO 

JUNIOR (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC; e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, encaminho os presentes autos ao setor de expedições 

de documentos para que seja intimada a parte autora, manifeste-se nos 

presentes autos, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 282252 Nr: 17202-06.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERIVALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCP; e Prov. 

56/2007- CGJ-MT, encaminho estes autos ao setor de expedição de 

documentos, para que seja expedido intimação para manifestação do 

Requerente, em razão do recurso de Apelação de fls. 118/137, o qual é 

TEMPESTIVO.

 Salientando que a apelação apresentada pela requerente de fls. 110/117, 

é TEMPESTIVO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 163958 Nr: 11894-62.2011.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR ALVES DE REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARA SILVIA ROSA DIAS - 

OAB:5421-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA-GERAL 

FEDERAL - OAB:

 Certifico que conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCP; e Prov. 

56/2007- CGJ-MT, encaminho estes autos ao setor de expedição de 

documentos, para que seja expedido intimação para manifestação do 

Requerente, em razão do recurso de Apelação de fls. 125/136, o qual é 

TEMPESTIVO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 181500 Nr: 2419-14.2013.811.0015

 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: HELENA MARIA FERREIRA DA SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA SUYENE PAULI LEITÃO - 

OAB:MT 10.476, SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ - OAB:14061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCP; e Prov. 

56/2007- CGJ-MT, encaminho estes autos ao setor de expedição de 

documentos, para que seja expedido intimação para manifestação do 

Requerente, em razão do recurso de Apelação de fls. 128/137, o qual é 

TEMPESTIVO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 109653 Nr: 2015-02.2009.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANIO OLSZEWSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DIAS FERREIRA - 

OAB:9073-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCP; e Prov. 

56/2007- CGJ-MT, encaminho estes autos ao setor de expedição de 

documentos, para que seja expedido intimação para manifestação do 

Requerente, em razão do recurso de Apelação de fls. 107/134, o qual é 

TEMPESTIVO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 77239 Nr: 5580-76.2006.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIMEIRE RIBEIRO DE MACENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA SILVA LIMA NOGUEIRA - 

OAB:16050-MT, MASSAKI TARUMOTO - OAB:9281-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DA UNIÃO - 

OAB:

 CERTIFICO, que autorizada pelo artigo 203, § 4º do NCPC e Ordem de 

Serviço nº 003/2016, abro vistas a parte Requerente para que, no prazo 

de 05(cinco) dias, se manifeste com referência a petição e guia de 

depósito de fl.s 156/158 e versos, haja vista que o valor foi depositado no 

setor de precatórios.

Sinop-MT, 31 de julho de 2018.

Rosangela de Lurdes Tello

 Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 245183 Nr: 15225-13.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INVIOSEG SEGURANÇA PRIVADA LTDA, DILVO 

RUFATTO, CEZAR GENTIL ZANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON WILLIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:/SP 128.341, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:OAB/MT 12.208-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÔNICA PAGLIUSO 

SIQUEIRA(Proc. Do Estado de MT) - OAB:MT 0000

 Vistos etc.

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL interposta pelo MUNICÍPIO DE SINOP em 

desfavor do (s) EXECUTADO (S).

 Compulsando os autos, verifica-se que a parte Executada, em processo 

administrativo, obteve o CANCELAMENTO do CRÉDITO TRIBUTÁRIO, 

conforme se denota dos DOCUMENTOS acostados.

 É o Breve Relato. Decido.

Perscrutando os autos, constata-se Exceção de pré-executividade, e 

após petitório do Requerente informando o cancelamento do crédito 

tributário.

Desta feita, se perfaz nestes autos a PERDA do OBJETO, o que não 

conduz a presente demanda a outro destino, senão o horizonte da 

extinção.

 “Ex positis”, JULGO EXTINTO o PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO de MÉRITO 

em razão da PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO, com fulcro no art. 26 

da Lei nº 6.830/80 c/c art. 485, inciso VI, do CPC/2015.

Havendo penhora, PROCEDA-SE com as baixas necessárias, 

expedindo-se o necessário, bem como o DESBLOQUEIO DE CONTAS.

 DEIXO DE CONDENAR o EXEQUENTE nas CUSTAS PROCESSUAIS, em 

razão do direito a isenção de custas, nos termos do art. 3º da Lei 

7.603/2001 e itens 2.14.4 e 2.14.5 da C.N.G.C./TJ-MT, CONTUDO 

CONDENO-O ao pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS no 

percentual de 10% do valor da causa, com fulcro no art. 85, §2; §3º, I e 

§4º, III do CPC.

A JURISPRUDÊNCIA do C. STJ firmou-se no sentido de que, com 

fundamento no PRINCÍPIO da CAUSALIDADE, nas hipóteses de EXTINÇÃO 

do processo SEM RESOLUÇÃO do MÉRITO, decorrente de perda de objeto 

superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à 

instauração do processo deverá suportar o pagamento dos honorários 

advocatícios. Precedentes: AgRg no AREsp 14.383/MG, Rel. Ministro 

Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 30/9/2011; AgRg no AREsp 

434.547/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 1/8/2014; PET no 

REsp 1.439.244/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 

15/8/2014.

CERTIFIQUE-SE, oportunamente, o TRÂNSITO EM JULGADO, 

ARQUIVANDO-SE com as cautelas necessárias.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 245183 Nr: 15225-13.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INVIOSEG SEGURANÇA PRIVADA LTDA, DILVO 

RUFATTO, CEZAR GENTIL ZANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON WILLIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:/SP 128.341, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:OAB/MT 12.208-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÔNICA PAGLIUSO 

SIQUEIRA(Proc. Do Estado de MT) - OAB:MT 0000

 Vistos etc.

 I - Trata-se de Execução Fiscal promovida pela Fazenda Pública contra 

a(s) parte(s) executada(s). A dívida ativa regularmente inscrita goza da 

presunção de certeza e liquidez (art. 3º da Lei 6.830/80).

II - CITE(M)-SE a(s) parte(s), na forma do artigo 8º, inciso I da Lei nº 

6.830/80 para, em 05(cinco) dias, pagar a dívida com os juros, multa de 

mora e encargos indicados na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa ou garantir 

a execução com oferecimento de bens à penhora (art. 9º da LEF), 

consignando no mandado que poderá oferecer embargos no prazo de 30 

(trinta) dias, contados da intimação da penhora.

III - Em caso de pronto pagamento, FIXO os honorários advocatícios em 10 

% (dez por cento) do valor da ação.

IV – Desde já, INDEFIRO os benefícios do art. 172, § 2º do CPC.

Às providências.
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Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1007383-57.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NELI PIMENTEL FUCKS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA DE SOUZA CORDEIRO OAB - MT23327/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1007383-57.2018.8.11.0015 REQUERENTE: NELI PIMENTEL FUCKS 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP, GOVERNO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos etc. PRIORIDADE NA TRAMITAÇÃO – PESSOA IDOSA! 

Trata-se de AÇÃO COMINATÓRIA C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA 

DE URGÊNCIA proposta por NELI PIMENTEL FUCKS, objetivando o 

IMPLANTE DE MARCAPASSO DEFINITIVO ATRIOVENTRICULAR EM 

CARÁTER DE EMERGÊNCIA, e TRANSPORTE DE UTI MÓVEL. Compulsando 

os autos, verifica-se que este Juízo concedeu a ANTECIPAÇÃO PARCIAL 

dos efeitos da TUTELA, em Id. Num. 14357328 - Pág. 1 a 5, onde 

determinou “ao ESTADO DE MATO GROSSO e ao MUNICÍPIO DE SINOP/MT, 

que providencie o TRATAMENTO ADEQUADO à parte Requerente, qual 

seja, “IMPLANTE DE MARCAPASSO DEFINITIVO ATRIOVENTRICULAR”, 

conforme ID. Num. 14354932 - Pág. 1. INDEFIRO os demais PEDIDOS, eis 

que não constam nos autos DOCUMENTOS (TFD – Tratamento Fora do 

Domicílio; Laudo médico) capazes de substanciar o deferimento dos 

demais pedidos”. Entretanto, consta a distribuição em Plantão Judiciário 

dos autos sob o Código-Apolo nº 332808, contendo as mesmas partes, 

pedido e causa de pedir (Id. Num. 14366228 - Pág. 1 a 6), contudo, os 

presentes autos (PJE nº 1007383-57.2018) foram distribuídos no dia 

24.07.2018 às 20h32min e os autos físico retro citado foi distribuído no dia 

24.07.2018 às 21h10min, conforme cópia da Inicial que acosto aos autos. 

Assim, determino o DESENTRANHAMENTO dos documentos de Ids. Num. 

14366111 - Pág. 1; 14366137 - Pág. 1 a 15; 14366203 - Pág. 1; 14366228 - 

Pág. 1 a 8; 14367811 - Pág. 1 e após, sejam REMETIDOS ao CARTÓRIO 

DISTRIBUIDOR a fim de serem REDISTRIBUIDOS no sistema PJE com nova 

numeração a este Juízo. Previamente a análise do Pedido de Id. Num. 

14455031 - Pág. 1 a 3, INTIME-SE a parte Autora, por intermédio de sua 

Advogada, para que, no prazo mais exíguo possível, traga aos autos mais 

02 (dois) orçamentos de TRANSPORTE de UTI AÉREO, para que este Juízo 

possa escolher o de menor valor e, posteriormente, viabilizar o BLOQUEIO 

JUDICIAL, pois em que pese este ser o único MEIO EFICAZ utilizado para a 

EFETIVAÇÃO da TUTELA JURISDICIONAL, estamos lidando com DINHEIRO 

PÚBLICO, logo é necessário CAUTELA quanto ao BLOQUEIO para 

REALIZAÇÃO de SERVIÇOS por TERCEIROS. Às providências. Intimem-se. 

Cumpra-se.

7ª Vara Juizado Especial

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003345-02.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINA MARIA EBERLE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUCLESIO BORTOLAS OAB - MT17544/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

SABEMI SEGURADORA SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO MARTINS MANSUR OAB - RJ0113786A (ADVOGADO)

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-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 15:00. Segunda-feira, 30 de Julho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009996-84.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ROGERIO CALEFFI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARISTELA REIS FRIZON OAB - MT0013535A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS 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 23/08/2018 15:30. Segunda-feira, 30 de Julho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003405-72.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FRUTUOSO DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LIA BERTOZO DE CASTRO OAB - SP378970 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WENDER LUIS SILVA DE ARRUDA (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 23/08/2018 15:45. Segunda-feira, 30 de Julho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003869-96.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 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 16:00. Segunda-feira, 30 de Julho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003872-51.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO DOS SANTOS MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

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 16:45. Segunda-feira, 30 de Julho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012344-75.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER WALDEMAR ALMADA SANCHEZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CHIAMULERA & SAUERESSIG LTDA. - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVANA CARDOSO DA SILVA OAB - PR72127 (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 23/08/2018 17:15. Segunda-feira, 30 de Julho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003864-74.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SIDINEI JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 27/08/2018 08:00. Terça-feira, 31 de Julho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004674-49.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BORDINI SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSSARA APARECIDA ANDRADE LIMA OAB - MT19072/B (ADVOGADO)

VILSON BAROZZI OAB - MT0006791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RUI MIGUEL REIS SERIGADO DIAS (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 27/08/2018 08:45. Terça-feira, 31 de Julho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004684-93.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON ANTUNES DA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIRLENE DE JESUS BUENO OAB - MT0006697S (ADVOGADO)

RAFAEL EDUARDO BABINSKI OAB - MT0018584A (ADVOGADO)

DALINE BUENO FERNANDES OAB - MT15847 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GENERAL MOTORS DO BRASIL (REQUERIDO)

BRESSAN, LAMONATTO & CIA.LTDA (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 27/08/2018 09:00. Terça-feira, 31 de Julho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004687-48.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FERRERO JOIAS EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO REBELLATO ZORZETO OAB - SP0291194A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE GOMES JORGE (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 27/08/2018 09:15. Terça-feira, 31 de Julho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004689-18.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (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 27/08/2018 09:30. Terça-feira, 31 de Julho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004699-62.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MOYSES DA SILVA MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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 27/08/2018 10:15. Terça-feira, 31 de Julho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004692-70.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GLEISSIANE BARROS DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA OAB - MT0022717A 

(ADVOGADO)

WESLLEY SILVA DE ARAUJO OAB - MT23215/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL 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 27/08/2018 10:00. Terça-feira, 31 de Julho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013762-60.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERSON PATRICK MAZZETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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 27/08/2018 13:00. Terça-feira, 31 de Julho de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002859-17.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AMALIA GARCIA KATH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS GARCIA KATH OAB - MT23199/O (ADVOGADO)

DIRCEU KATH OAB - MT4.259-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLA DENES CECONELLO LEITE OAB - MT0008840A (ADVOGADO)

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1002859-17.2018.8.11.0015. REQUERENTE: AMALIA GARCIA KATH 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos, etc. Compulsando os autos, 
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verifico que através do petitório de ID. 13557982, a requerente postula por 

nova designação de audiência conciliatória, uma vez que “estuda e reside 

na cidade de Porto Alegre-RS”, e que não compareceu na audiência 

outrora designada, em razão da greve dos caminhoneiros. Todavia, em 

que pese o pedido formulado pela autora, em detida análise do feito, 

vislumbro que a requerida possui endereço no município de Barueri – SP, 

bem como que o local dos fatos ocorreu na cidade de Cuiabá – MT, o que, 

a priori, acarretaria na incompetência territorial deste Juízo, conforme art. 

4º da Lei Nº 9.009/95, razão pela qual DETERMINO: I – INTIME-SE a 

requerente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, MANIFESTE-SE 

conforme previamente aduzido, justificando a propositura da demanda 

nesta comarca e 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, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito. II - Com o aporte, concluso para ulteriores 

deliberações. 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: 1006930-62.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO ALVES FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA LUISA GERLACH GESUALDO OAB - MT17290/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (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 27/08/2018 13:30. Terça-feira, 31 de Julho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012077-06.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA ANA ZAMBIAZI OAB - MT11106/B (ADVOGADO)

ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS OAB - MT0007429A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO)

 

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 27/08/2018 16:15. Terça-feira, 31 de Julho de 2018.

Intimação 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)

 

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 13:00. Terça-feira, 31 de Julho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006935-84.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALCELIA SILVA SANTOS (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:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 28/08/2018 08:00. Terça-feira, 31 de Julho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002215-11.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIR ANTONIO BARRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004617S (ADVOGADO)

GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI OAB - MT0019727A (ADVOGADO)

WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004284A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JD INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME (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 28/08/2018 09:30. Terça-feira, 31 de Julho de 2018.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004982-85.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IVOR LUIZ GUINDANI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RINALDO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0006813A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO FRANCISCO GRANDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1004982-85.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: IVOR LUIZ GUINDANI 

EXECUTADO: CLAUDIO FRANCISCO GRANDO Vistos, etc. 1. INTIME-SE a 

parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente os 

títulos executivos originais junto ao Cartório deste Juizado, que serão 

CONFERIDO(S) e CARIMBADO(S) pela Sr.ª Gestora, sob pena de extinção 

e arquivamento do feito; 2. 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; 3. Decorrido o 

aludido prazo, certifique-se que não houve o pagamento do débito, e 

conforme parágrafo primeiro do referido dispositivo legal, PROCEDA-SE 

com a penhora e avaliação de bens, lavrando-se o respectivo auto e de 

tais atos intimando, na mesma oportunidade, o executado para, querendo, 

impugnar no prazo de 15 (quinze) dias. 4. Caso não localizado o devedor 

e bens penhoráveis, intime-se o exequente a indicá-los, no prazo de 05 

dias, sob pena de extinção (art. 53, § 4º, da lei 9.099/95). Expeça-se o 

necessário. Às Providências SINOP, 31 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004778-41.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME PRADELA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIA ROBERTA SILVA PRADELA OAB - MT0014598A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDGAR DE SOUZA (EXECUTADO)

LINCE TELECOM COMERCIO DE TELEFONIA LTDA. - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 
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1004778-41.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: JAIME PRADELA EXECUTADO: 

LINCE TELECOM COMERCIO DE TELEFONIA LTDA. - ME, EDGAR DE 

SOUZA Vistos, etc. 1. CITE-SE a parte devedora, bem como, INTIME-SE a 

mesma nos termos do art. 829, do Código de Processo Civil, para pagar o 

débito exequendo no prazo de 03 (três) dias. 2. Decorrido o aludido prazo, 

certifique-se que não houve o pagamento do débito, e conforme parágrafo 

primeiro do referido dispositivo legal, PROCEDA-SE com a penhora e 

avaliação de bens, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, 

na mesma oportunidade, o executado; 3. 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; 4. Caso não localizado o devedor e bens penhoráveis, 

intime-se o exequente a indicá-los, no prazo de 05 dias, sob pena de 

extinção (art. 53, § 4º, da lei 9.099/95). Expeça-se o necessário. Às 

providências. SINOP, 31 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010769-78.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ESMERALDA FRANCA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ PIRES ROCHA OAB - MT0013067S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE COELHO BARBOSA (EXECUTADO)

ELAINE COELHO BARBOSA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE EVERALDO DE SOUZA MACEDO OAB - MT0005347A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8010769-78.2015.8.11.0015. EXEQUENTE: ESMERALDA FRANCA DE 

OLIVEIRA EXECUTADO: ELAINE COELHO BARBOSA, CRISTIANE COELHO 

BARBOSA Vistos, etc. I - Em atenção ao pedido de início da fase de 

cumprimento de sentença, INTIME-SE as executadas para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, cumpram voluntariamente a sentença proferida nos 

autos, sob pena de ter o montante da condenação acrescido de multa no 

percentual de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo 

Civil (Lei n.º 13.105/2015); II - Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem 

manifestação das executadas, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o exequente 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste requerendo o que de 

direito para prosseguimento do feito. III - Oportunamente tornem os autos 

conclusos para deliberação. Cumpra-se, servindo a presente como 

CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou 

INTIMAÇÃO. Às providências. SINOP, 31 de julho de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009964-79.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ PINHEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ PINHEIRO OAB - MT0002621A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON PINHEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1009964-79.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: LUIZ PINHEIRO EXECUTADO: 

GILSON PINHEIRO Vistos, etc. I – CUMPRA-SE conforme determinado na 

decisão retro; II – Após, certifique-se e concluso. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se. SINOP, 31 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004651-06.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DOS SANTOS ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RINALDO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0006813A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 24/08/2018 14:30. Terça-feira, 31 de Julho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012241-17.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ISALTINO CARLOS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CINTIA MARY DUTRA BELINI OAB - MT0019060A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARI ZENOBIO ALVES CAMILO (REQUERIDO)

JERRI ALEANDRO CAMILO (REQUERIDO)

VERA MARIA MACHADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOHN LINCOLN SANTOS TEIXEIRA OAB - MT0016853A (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 14:15. Terça-feira, 31 de Julho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012625-77.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELETRONOP MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007570A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO BURTET CERUTTI (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 14:45. Terça-feira, 31 de Julho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013383-56.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO)

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT0013699A (ADVOGADO)

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO)

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT0010924A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 24/08/2018 15:00. Terça-feira, 31 de Julho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004652-88.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA VERDI VIEIRA CHAVES (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 
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os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 24/08/2018 15:15. Terça-feira, 31 de Julho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004653-73.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA VERDI VIEIRA CHAVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(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 15:45. Terça-feira, 31 de Julho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004655-43.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA VERDI VIEIRA CHAVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(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 16:00. Terça-feira, 31 de Julho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004656-28.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON SANTOS RODRIGUES (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 24/08/2018 16:15. Terça-feira, 31 de Julho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004659-80.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NAUPLIA CATIUSA LOURENCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO MENON DE FREITAS OAB - MT23150/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (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 24/08/2018 16:30. Terça-feira, 31 de Julho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004660-65.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JHANNY SOUSA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ETEVALDO CLEVERSON CANCIO BALBINO OAB - MT0018827A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 24/08/2018 16:45. Terça-feira, 31 de Julho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003848-23.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DEUZIMAR XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARIZA DANIELLI SIMONETTI AGUIAR OAB - MT0015532A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COSME APARECIDO DOS SANTOS SANTIAGO (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 23/08/2018 17:00. Terça-feira, 31 de Julho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004664-05.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOICEMARA MARTINS XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT0019738A (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 17:00. Terça-feira, 31 de Julho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009720-53.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO GUTIERREZ DE MELO OAB - MT0009231S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO THIAGO LUSATTO (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 23/08/2018 17:45. Terça-feira, 31 de Julho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001407-69.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NCR RADIODIFUSAO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE PITOMBO RIBEIRO DE OLIVEIRA OAB - MT15467/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WALDEANIO L. LIMA - ME (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 17:15. Terça-feira, 31 de Julho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009128-09.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA CIRINO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO WESTPHALEN MICHEL OAB - MT0007262A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA (REQUERIDO)

TVLX VIAGENS E TURISMO 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 17:30. Terça-feira, 31 de Julho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011486-44.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS BERNADO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO 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 29/08/2018 10:00. Terça-feira, 31 de Julho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000589-88.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

LUCIDIO DE ARAUJO BASTOS OAB - MT18836/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 29/08/2018 10:15. Terça-feira, 31 de Julho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011637-22.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SHOPMAR COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA DOS SANTOS BORGES OAB - MT21117/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIENE DA SILVA MARQUES (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 23/08/2018 16:15. Terça-feira, 31 de Julho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012924-08.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALAIR PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

MOTOROLA INDUSTRIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE FONSECA DE MELLO OAB - SP0222219A (ADVOGADO)

PATRICIA FELIPPE RUSSI MORENO OAB - SP247324 (ADVOGADO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(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: 1007040-61.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA KAMINSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON CARLOS ALVES BOTIN OAB - MT0014480A (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 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 29/08/2018 15:30. Terça-feira, 31 de Julho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007041-46.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON CARLOS ALVES BOTIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON CARLOS ALVES BOTIN OAB - MT0014480A (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 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 29/08/2018 15:45. Terça-feira, 31 de Julho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007044-98.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GUSTAVO BREGANO (REQUERENTE)

ALINE SCUTERI MARCONDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (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 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 29/08/2018 16:15. Terça-feira, 31 de Julho de 2018.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011790-89.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SINOP MATERIAIS PARA CONSTRUCOES EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO JACYNTHO DE ARAUJO OAB - SP0235135A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO LUIZ ALVES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TALITA DE BARROS MARQUES OAB - MT0021199A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8011790-89.2015.8.11.0015. EXEQUENTE: SINOP MATERIAIS PARA 

CONSTRUCOES EIRELI - EPP EXECUTADO: RICARDO LUIZ ALVES Vistos, 

etc. 1. DEFIRO a pesquisa de veículos do executado pelo sistema 

RENAJUD, JUNTE-SE aos autos cópia da operação; 2. Caso constate-se 

frutífera a constrição, INTIME-SE o executado, através de mandado, para 

se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, oportunidade em que o Sr. 

Oficial de Justiça procederá com a avaliação do bem objeto da constrição, 

certificando, ainda, se o mesmo encontra-se na posse do executado; 3. 
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Caso contrário, constatando-se infrutífera a pesquisa via RENAJUD, 

INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, indique 

bens de propriedade do executado passíveis de penhora, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, consoante artigo 53, § 4º da Lei n.º 

9.099/95. Serve a presente como MANDADO/OFÍCIO/CARTA 

PRECATÓRIA/CARTA de INTIMAÇÃO e CITAÇÃO. Intime-se. Cumpra-se. 

Às providências. SINOP, 31 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010395-67.2012.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEBAN RAFAEL BALDASSO ROMERO OAB - MT14717-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VILSON PAULO VARGAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VILSON PAULO VARGAS OAB - MT15997/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8010395-67.2012.8.11.0015. EXEQUENTE: GILSON DE OLIVEIRA 

EXECUTADO: VILSON PAULO VARGAS Vistos, etc. 1. DEFIRO a pesquisa 

de veículos do executado pelo sistema RENAJUD, JUNTE-SE aos autos 

cópia da operação; 2. Caso constate-se frutífera a constrição, INTIME-SE 

o executado, através de mandado, para se manifestar no prazo de 15 

(quinze) dias, oportunidade em que o Sr. Oficial de Justiça procederá com 

a avaliação do bem objeto da constrição, certificando, ainda, se o mesmo 

encontra-se na posse do executado; 3. Caso contrário, constatando-se 

infrutífera a pesquisa via RENAJUD, INTIME-SE o exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, indique bens de propriedade do executado 

passíveis de penhora, sob pena de extinção e arquivamento do feito, 

consoante artigo 53, § 4º da Lei n.º 9.099/95. 4. Bem como, expeça-se 

ofício a 6° Vara Cível da Comarca de Sinop- MT, para obter informações 

sobre os eventuais valores presentes no processo de 

n°313-79.2013.811.0015, código 179541, em favor do ora executado. 

Serve a presente como MANDADO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA/CARTA 

de INTIMAÇÃO e CITAÇÃO. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 

31 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011601-14.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME PRADELA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIA ROBERTA SILVA PRADELA OAB - MT0014598A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO ANTUNES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8011601-14.2015.8.11.0015. EXEQUENTE: JAIME PRADELA EXECUTADO: 

MARCELO ANTUNES Vistos, etc. 1. Tendo em vista que o executado até o 

presente momento não quitou a dívida, bem como que o dinheiro tem 

preferência sobre os demais bens a ser penhorados, consoante ordem 

elencada no art. 835, do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de 

penhora on-line via BACEN-JUD, nos termos do art. 835, inciso I, do 

CPC/15; 2. JUNTE-SE aos autos cópia da operação; 3. Caso se constate 

frutífera a penhora, intime-se o executado, podendo o mesmo apresentar 

embargos em 15 dias (art. 915, do CPC); 4. Apresentada a defesa do 

executado, certifique-se, intimando o exequente para se manifestar em 15 

(quinze) dias; 5. Caso contrário, quedando-se inerte o executado, 

certifique-se e intime-se o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, se manifeste, mormente requerendo o que de direito; 6. E ainda, na 

hipótese de restar infrutífera a penhora em contas do executado, 

INTIME-SE o exequente para que este se manifeste, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento do feito, conforme 

artigo 53, §4º da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. SINOP, 31 de julho de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004648-51.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO MACIEL DOS SANTOS (REQUERENTE)

MARIA DE FATIMA DA SILVA MATOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA HASSELSTROM OAB - MT0019407A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELLUX IND. E COM. DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA - ME (REQUERIDO)

ELIEL FELIX (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1004648-51.2018.8.11.0015. REQUERENTE: MARIA DE FATIMA DA SILVA 

MATOS DOS SANTOS, REINALDO MACIEL DOS SANTOS REQUERIDO: 

ELIEL FELIX, ELLUX IND. E COM. DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA - ME 

Vistos etc. Os autos me vieram conclusos à análise do pedido de 

reiteração de tutela antecipada formulado pela autora em mov. id. n° 

14402736. Pois bem. Compulsando os autos verifico que merece 

deferimento o pedido formulado pela autora, uma vez que, com a formação 

do contraditório houve alteração do cenário fático que levou ao 

indeferimento da tutela em sede de cognição sumária. Isto porque, 

conforme narrado pelo demandado em mov. id. n° 14331465, a empresa 

requerida não está mais em funcionamento, havendo pendência de dívidas 

tributárias, o que evidencia o perigo na demora, corroborando a alegação 

de que o demandado pode se desfazer do seu patrimônio, impossibilitando 

a reparação por eventual dano material/ moral em favor da autora. Assim, 

com fulcro no poder geral de cautela, e por entender presentes, neste 

momento, os requisitos do art. 300 do CPC, realizo a anotação de restrição 

de venda no veículo do requerido ELIEL FELIX, qual seja, caminhonete 

placa: AJT-4848, Renavam: 00767544366, por meio do sistema RENAJUD. 

Junte-se aos autos o comprovante do bloqueio. Ademais, intime-se, 

novamente o requerido para que, no prazo de 05 (cinco) dias cumpra a 

tutela deferida em mov. id. n° 13485075, sob pena de multa diária de 

R$100,00. Após, intimem-se as partes para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informem se pretendem produzir alguma prova em Juízo, justificando 

sua pertinência, bem como informando o rol de testemunhas, se for o 

caso. Oportunamente, conclusos para deliberação. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

SINOP, 31 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006149-40.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CHANTRELLE KIRYA DIDOMENICO DAGOSTINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AILTON FUSTINONI OAB - MT23162/O-O (ADVOGADO)

GEISA LIZIANY DE OLIVEIRA RODRIGUES OAB - MT21993/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ROBERTO DE MATOS JUNIOR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL APARECIDO ANIZIO CALDAS OAB - SP273528 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1006149-40.2018.8.11.0015. REQUERENTE: CHANTRELLE KIRYA 

DIDOMENICO DAGOSTINI REQUERIDO: LUIZ ROBERTO DE MATOS JUNIOR 

Vistos, etc. Compulsando os autos verifico que a parte reclamante 

pretende o deferimento da tutela de urgência, trazendo os elementos que 

entende necessários à comprovação de suas alegações. Pois bem. 

Sabe-se que a tutela de urgência deve corresponder ao provimento 

jurisdicional que será prestado se a ação for julgada procedente, devendo 

estar apta a assumir os contornos de definitividade pela superveniência 

da sentença. O novo Código de Processo Civil, que unificou os requisitos 

da tutela cautelar e tutela antecipada, passou a ter a seguinte redação: 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 
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que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.” Assim, à semelhança do código anterior, os 

requisitos para concessão da tutela são a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No ponto, deve o 

autor demonstrar por meio da narrativa dos fatos na petição inicial, 

conjugada com os documentos juntados, a existência dos requisitos acima 

narrados. Perscrutando os autos, entendo presentes os requisitos 

constantes no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, que ensejam a 

concessão da medida pleiteada, consistentes na probabilidade do direito e 

o perigo de dano. Isto porque, conforme demonstram os documentos 

juntados com a petição de mov. id. n° 14466326, o requerido desativou a 

academia e estaria se desfazendo dos equipamentos de propriedade da 

requerida, havendo a alteção do cenário fático que levou ao indeferimento 

da tutela anteriormente. Ademais, devidamente citado, o requerido deixou 

de comparecer a audiência de conciliação, razão pela qual decreto sua 

REVELIA, nos termos do artigo 20 da Lei 9099/95, incidindo a presunção 

de veracidade dos fatos alegados pela autora. 1. Sendo assim, com fulcro 

no artigo 300 do Código de Processo Civil e do artigo 6º da Lei n.º 

9.099/95, DEFIRO a tutela especifica DETERMINANDO que o requerido 

RETITUA à autora os equipamentos descritos no contrato de arrendamento 

firmado entre as partes, no prazo de 24(vinte e quatro) horas, sob pena 

de multa diária de R$500,00 quinhentos reais, sem prejuízo de adoção de 

outras medidas coercitivas em caso de descumprimento da ordem judicial. 

2. AUTORIZO, ainda, que a requerente retire os equipamentos que ainda 

se encontrarem na academia, devendo ser expedido mandado de 

restituição para que o Sr. Oficial de Justiça acompanhe a retirada dos 

bens pela autora, certificando quais equipamentos serão restituídos à 

mesma. Cumpra-se, COM A MÁXIMA URGÊNCIA, servindo a presente 

como CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou 

INTIMAÇÃO. SINOP, 31 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011236-57.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO FERREIRA DE ALMEIDA SOMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REBEKA VIEIRA OAB - SP0267530A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALLENCAR BRANDINI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

8011236-57.2015.8.11.0015. REQUERENTE: BENEDITO FERREIRA DE 

ALMEIDA SOMA REQUERIDO: ALLENCAR BRANDINI Vistos etc. Ressai 

dos autos que a parte autora requer a desistência da ação. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. “Ex positis”, sem maiores delongas, em cumprimento aos 

limites procedimentais do Código de Processo Civil, determinado pelo artigo 

200, parágrafo único, HOMOLOGO, por sentença, a manifestação de 

desistência da ação exteriorizada pela parte autora, em consequência 

JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução de mérito, nos estritos 

limites enunciativos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil e 

enunciado 90 do FONAJE. Sem custas ou despesas processuais. 

Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias. Intime-se. Cumpra-se, servindo a presente como CARTA 

PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. 

Cumpra-se. Às providências. SINOP, 31 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 315215 Nr: 17767-33.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIDP, LGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA MARIA PEREIRA - 

OAB:

 Código n° 315215

Vistos,

 Considerando o aporte do endereço atualizado dos acusados, expeça-se 

Carta Precatória para a comarca de Tapurah/MT, com a finalidade de 

proceder o interrogatório dos réus.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 198408 Nr: 1338-93.2014.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEIVISON BENEDITO CAMPOS PINTO, GIANE 

INÁCIA DE CASTRO PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:MT / 9.231-B, MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO - OAB:13563

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARCUS AUGUSTO 

GIRARDI MACEDO, para devolução dos autos nº 1338-93.2014.811.0015, 

Protocolo 198408, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 331070 Nr: 10143-93.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO MESSIAS DE SOUSA, CRISTIANO 

SANTOS DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Dias Carolina - 

OAB:49007

 Ação Penal - Código Apolo 331070.

Vistos.

Diante da juntada das procurações às fls. 83 (acusado Claudio Messias 

de Sousa) e 90 (acusado Cristiano Santos de Sousa), intime-se o 

causídico que patrocina a defesa dos acusados para, no prazo legal, 

apresentar resposta à acusação.

 Com a resposta juntada aos autos, façam-me conclusos.

Cumpra-se, imediatamente.

Sinop, 30 de julho de 2018.

Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 329151 Nr: 8888-03.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTOR HUGO JAHNEL ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGNALDO VALDIR PIRES - 

OAB:MT - 10.999/A

 Carta Precatória - Código Apolo 329151

Vistos.

Trata-se de Carta Precatória com a finalidade de proceder ao 

interrogatório do acusado Victor Hugo Jahnel Rocha.

Designo o dia 07 de fevereiro de 2019, às 13h10min para cumprimento do 

ato deprecado.

Informe o Juízo de origem, cientificando-o sobre a data designada, bem 

como para que providencie as intimações necessárias, nos termos da 

Súmula 273, do STJ.

Notifiquem-se o Ministério Público e a Defensoria Pública.

Intime-se o acusado.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
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Sinop, 05 de julho de 2018.

Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 262442 Nr: 5103-04.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE LUIZ BARTH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUDINEY RODRIGUES 

FERNANDES - OAB:OAB/MT 18677

 Certifico e dou fé que o advogado AUDINEY RODRIGUES FERNANDES, 

fica devidamente intimado à apresentar nestes autos, Alegações Finais, 

na forma de Memoriais, no prazo de 05 (cinco) dias.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 326174 Nr: 7152-47.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO VINICIUS LOPES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Alves de Sá - 

OAB:OAB/MT 24654/O, PAULO FIDELIS MIRANDA GOMES - 

OAB:23126/MT

 - Assim, diante das circunstâncias das apreensões e dos materiais 

apreendidos, notadamente diante da quantidade significativa de droga 

ilícita, no caso 514 (quinhentos e quatorze) gramas de maconha, 

denota-se, ao menos por ora, que a substância entorpecente apreendida 

se destinava ao tráfico, e não para mero consumo pessoal, o que justifica 

o encarceramento cautelar, para garantia da ordem pública, nos termos do 

art. 312, “caput”, do CPP.7 - Posto isso, após cuidadosa análise dos autos, 

verifica-se que o pleito de revogação da prisão preventiva apresentado 

pelo denunciado Bruno Vinicius Lopes de Almeida deve ser indeferido, 

primeiro, tendo em vista que os pressupostos da prisão cautelar, previstos 

no art. 312 do Código de Processo Penal, encontram-se plenamente 

delineados, uma vez que demonstrada a materialidade e indícios 

suficientes de autoria do crime de tráfico de drogas, conforme 

demonstram as provas que instruem os autos do presente 

inquérito.Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 318187 Nr: 1776-80.2018.811.0015

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONY CLAYTON BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA DE FREITAS COLLI - 

OAB:16044/O, MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - OAB:MT - 

13.171

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 

1.691 da CNGC/MT, que INTIMO os advogados do réu para, no prazo legal, 

querendo, se manifestarem nestes autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 196327 Nr: 18066-49.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO FERREIRA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ETEVALDO CLEVERSON 

CANCIO BALBINO - OAB:18.827-MT

 Certifico, nesta data, em cumprimento ao item 6 da sentença proferida 

22.02.2018 (f. 119/119v), que intimei o advogado do réu via DJE para se 

manifestar acerca do adimplemento da pena pecuniária imposta ao 

reeducando em audiência admonitória realizada em 30.3.2016 (f. 73).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 225685 Nr: 3189-36.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO SANTOS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EURIDES PARRON PARRON - 

OAB:20.719

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 

1.691 da CNGC/MT, QUE intimo a ADVOGADA do reeducando para, no 

prazo legal, se manifestar acerca do cálculo e docummentos juntados nos 

autos.

Comarca de Várzea Grande

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N.º 168/2018/RH

 O doutor LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES, Juiz de Direito e Diretor do 

Foro em Substituição Legal, da Comarca de Várzea Grande Estado de 

Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais;

 Considerando a decisão exarada no Pedido de Providências n.º 53/2018 e 

Cia 0034784-83.2018.8.11.0000.

 RESOLVE

Art. 1º - EXONERAR a servidora THAYNARA ZATTAR GONÇALVES, 

matrícula n.º 34263, do cargo em comissão de Assessora de Gabinete II, 

do Juízo da 4º Vara Criminal, com efeitos retroativos a 27 de julho de 

2018.

Várzea Grande, 30 de julho de 2018.

 Luis Otávio Pereira Marques

Juiz de Direito Diretor do Foro em Substituição Legal

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 287501 Nr: 6848-97.2012.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIA MARIA DELFINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DE CUJUS RUBERVAL FARIAS DOS SANTOS, 

EDUARDO DELFINO FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSINEIA SANABRIA ORTIZ 

PRADO - OAB:9822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I- Verifico que o herdeiro Eduardo Delfino Farias atingiu a maioridade, de 

forma que precisa regularizar sua representação processual.

II- Sendo assim, intime-se o referido herdeiro, pessoalmente, para que 

junte procuração nos autos e manifeste-se sobre o andamento do feito, 

prazo de 15 dias.

III- Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 323860 Nr: 20258-91.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KBA, DAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Barbara Carolina Vieira Leao - 

OAB:22565/O, THALES ALEXANDRE MIDON DE MELO - OAB:15111/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, que estes autos permanecerão paralisados aguardando o 
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decurso do prazo da prisão civil (fls. 143/146), que decorrerá em 

14/07/2018, ou o pagamento do débido até a data mencionada.

Decorrido o prazo, sem manifestação, deverá ser a parte Exequente 

intimada, por seu Advogado, a se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 333671 Nr: 2243-40.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFMB, MFMAB, AFMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAHDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOFIA ALEXANDRA 

MASCARENHAS - OAB:OAB/MT 7102-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, diante da diligência negativa do Oficial de Justiça, impulsiono 

os autos para intimação da parte Autora por meio de seu patrono a se 

manifestar no prazo legal.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 422803 Nr: 23461-90.2015.811.0002

 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: JEQ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGVQ, GAVQ, MMVDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DOS SANTOS 

VALLE - OAB:9774

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANENILVA GONÇALVES 

BATISTA - OAB:OAB/MT 18.056, RODRIGO ARARIPE DE ABREU E LIMA 

- OAB:OAB/MT17306

 EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS

FINALIDADE: FINALIDADE: Pelo presente, fica a parte Autora acima 

identificada, devidamente INTIMADA a manifestar o interesse no 

prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco)dias, sob pena de extinção 

e arquivamento do processo, tendo em vista que o feito encontra-se 

paralisado há mais de 1 (UM)ano, a depender de providências única e 

exclusivamene do Requerente..

E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 

ignorância no futuro, expediu-se o presente Edital, que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 450255 Nr: 12017-26.2016.811.0002

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERDAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RESA, RESA, RADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISAQUE LEVI BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:MT/18.523

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, diante da diligência negativa, impulsiono os autos para 

intimação da parte Autora por meio de seu patrono a se manifestar no 

prazo legal.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 411524 Nr: 17491-12.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÁECV, DDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPDCV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NUCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA 

DA UNIVAG - OAB:4871

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS

FINALIDADE: FINALIDADE: Pelo presente, fica a parte Autora acima 

identificada, devidamente INTIMADA a manifestar o interesse no 

prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco)dias, sob pena de extinção 

e arquivamento do processo, tendo em vista que o feito encontra-se 

paralisado há mais de 1 (UM)ano, a depender de providências única e 

exclusivamene do Requerente..

E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 

ignorância no futuro, expediu-se o presente Edital, que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 408291 Nr: 15751-19.2015.811.0002

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO CELESTINO BATISTA 

NETO - OAB:11367, PÂMELA L. PISTORI - OAB:19.608

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERNANDES TEIXEIRA DE 

SOUZA - OAB:OAB/MT15203

 EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS

FINALIDADE: FINALIDADE: Pelo presente, fica a parte Autora acima 

identificada, devidamente INTIMADA a manifestar o interesse no 

prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco)dias, sob pena de extinção 

e arquivamento do processo, tendo em vista que o feito encontra-se 

paralisado há mais de 1 (UM), a depender de providências única e 

exclusivamene do Requerente..

E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 

ignorância no futuro, expediu-se o presente Edital, que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 348862 Nr: 14964-24.2014.811.0002

 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: APDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELLY JANAINA BECKER - 

OAB:8666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS

FINALIDADE: FINALIDADE: Pelo presente, fica a parte Autora acima 

identificada, devidamente INTIMADA a manifestar o interesse no 

prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco)dias, sob pena de extinção 

e arquivamento do processo, tendo em vista que o feito encontra-se 

paralisado há mais de 1 (UM)ano, a depender de providências única e 

exclusivamene do Requerente..

E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 

ignorância no futuro, expediu-se o presente Edital, que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 231216 Nr: 11398-43.2009.811.0002

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->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: HHNPrPsgCMNP, HHNPR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RACR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS

FINALIDADE: FINALIDADE: Pelo presente, fica a parte Autora acima 

identificada, devidamente INTIMADA a manifestar o interesse no 

prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco)dias, sob pena de extinção 

e arquivamento do processo, tendo em vista que o feito encontra-se 

paralisado há mais de 1 (UM)ano, a depender de providências única e 

exclusivamene do Requerente..

E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 
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ignorância no futuro, expediu-se o presente Edital, que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 282490 Nr: 1305-16.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TATIANA RODRIGUES DE AQUINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO AQUINO PATRÍCIO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo F. Schneider - OAB:8117

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILENE ALVES - 

OAB:OAB/MT 7474

 Certifico que, devidamente intimado, decorreu "in albis" o prazo para o 

Executado manifestar-se

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 256995 Nr: 15333-57.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BJPB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE WILZEM MACOTA - 

OAB:7481-B, LUCIMAR APARECIDA KARASIAKI - UNIVAG - 

OAB:OAB/MT 6448, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - UNIVAG - OAB:MT 

4.062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS

FINALIDADE: FINALIDADE: Pelo presente, fica a parte Autora acima 

identificada, devidamente INTIMADA a manifestar o interesse no 

prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco)dias, sob pena de extinção 

e arquivamento do processo, tendo em vista que o feito encontra-se 

paralisado há mais de 1 (UM) ano , a depender de providências única e 

exclusivamene do Requerente..

E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 

ignorância no futuro, expediu-se o presente Edital, que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 256179 Nr: 14332-37.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELY PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEMIR JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO HEDNEY ROCHA - 

OAB:6.066, JOSÉ MORENO SANCHES JÚNIOR - (UNIVAG)/CURADOR - 

OAB:OAB/MT 4759, LUCIANO SILVA ALVES - UNIVAG - OAB:OAB/MT 

8.882, MARCEL ALEXANDRE LOPES - UNIVAG - OAB:OAB/MT 6.454

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Certifico que, diante da diligência negativa do Oficial de Justiça, impulsiono 

os autos para intimação da parte autora por meio de seu patrono a se 

manifestar no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 337978 Nr: 6230-84.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMR, SKMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BLR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO FERNANDO MOTTA BONIN - 

OAB:OAB-SP 331254

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELZA DA SILVA OLIVEIRA 

CAIXETA - OAB:11642/MT, LEONARDO MANOEL DE SOUZA GARCIA - 

OAB:10136, LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - OAB:11997/MT

 Certifico que, considerando que o Executado constituiu Advogado (fls. 

111/112), e ainda não teve vista dos autos, pois até então não havia sido 

intimado, impulsiono para INTIMAR O EXECUTADO do r. despacho de fls. 

96, da parte que a ele corresponde, cujo resumo transcrevo abaixo. Faço 

constar nesta intimação o valor atualzado da dívida R$ 17.135,47 

(dezessete mil cento e trinta e cinco reais e quarenta e sete centavos).

RESUMO DA DECISÃO: (...) considerando que o pagamento parcial não 

exime o devedor da prisão civil e que as prestações vencidas no curso do 

processo considerar-se-ão incluídas no pedido, determino a intimação do 

executado para pagar os alimentos, provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de fazê-lo, no prazo de 03 dias, sob pena de prisão.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 327334 Nr: 23656-46.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GCA, ISDS, PCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS

FINALIDADE: FINALIDADE: Pelo presente, fica a parte Autora acima 

identificada, devidamente INTIMADA a manifestar o interesse no 

prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco)dias, sob pena de extinção 

e arquivamento do processo, tendo em vista que o feito encontra-se 

paralisado há mais de 1 (UM) ano, a depender de providências única e 

exclusivamene do Requerente..

E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 

ignorância no futuro, expediu-se o presente Edital, que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 403559 Nr: 13191-07.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLDMS, MJDMS, GCDOM, JGDMS, MFDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDERSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:21048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO LINS RIOS - 

OAB:23813, LEONARDO MANOEL DE SOUZA GARCIA - OAB:10.136

 Certifico que, diante da diligência negativa, impulsiono os autos para 

intimação da parte Autora por meio de seu patrono a se manifestar no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 92632 Nr: 2340-21.2006.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DUMAR NOGUEIRA CASTILHO, NORMA NOGUEIRA DE 

CASTILHO, DEOCÉLIA APARECIDA NOGUEIRA DE CASTILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE GERVASIO NOGUEIRA DE 

CASTILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO CARLOS 

PALAZZO - OAB:8.157, ALESSANDRO CARLOS PALAZZO - OAB:8157, 

ANA MARIA DE ARAUJO - OAB:3654-A/MT, RICARDO AUGUSTO B. 

VOLPATO - OAB:9518

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Inventário

 Código : 92632

Vistos.

I- Recebi hoje.

II – Defiro o pedido de fls,. 150/169, pelo prazo legal.

III- Intimem-se.

III- Cumpra-se.

Várzea Grande 30 de julho de 2018.

Dr. josé antonio bezerra filho

 Juiz de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 334616 Nr: 3143-23.2014.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEIZE CRISTINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMBROSIO NUNES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ORTIZ GONSALES - 

OAB:4.066-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Inventário

Código : 334616

Vistos.

I- Recebi hoje.

II – Intime-se a inventariante a providenciar a documentação constante do 

pedido de fls., 107/109, (artigo 618 e seguintes do CPC).

 III- Intime-se.

III- Cumpra-se.

Várzea Grande 30 de julho de 2018.

Dr. josé antonio bezerra filho

 Juiz de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 319607 Nr: 15977-92.2013.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLDS, EJA, MTG, ERA, JDAA, EMA, CA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIFA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS CESAR APOITIA - 

OAB:OAB-MT 7.976, EDUARDO DE PAULA SOUZA - OAB:OAB/SP 

121317

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Inventário

Código : 319607

Vistos.

I- Recebi hoje.

II – Objetivando o prosseguimento do feito, com a efetiva prestação 

jurisdicional, Defiro o pedido de fls., 62/66, adote Sr. Gestor as 

providencias e cautelas de estio.

 III- Intime-se.

III- Cumpra-se.

Várzea Grande 30 de julho de 2018.

Dr. josé antonio bezerra filho

 Juiz de direito

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002947-31.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO EUGENIO FERNANDES OAB - MT0004282A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ISRAEL LOPES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

1002947-31.2017.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: Ao Advogado da parte autora e ao 

Representante do Ministério Público, para ciência do despacho de ID 

14325304 e da certidão que redesignou audiência de ID 14398700. Várzea 

Grande/MT, 30 de julho de 2018. Nercy Anchieta Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1005870-93.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR GABRIEL DA SILVA (REQUERENTE)

CRISTIANO VINICIUS RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO LOPES DA SILVA OAB - MT15084/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA APARECIDA DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1005870-93.2018.8.11.0002. VISTOS etc. Trata-se 

de Ação de Interdição Com Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela. 

Defiro o pedido de AJG. Para interrogatório da interditanda designo a data 

de 02 de Outubro de 2018, às 14 horas e 20 minutos. Cite-se a 

interditanda, fazendo constar do mandado a possibilidade de impugnação 

do pedido, no prazo de quinze dias, a contar do interrogatório (art. 756, do 

CPC). Considerando os fatos alegados, bem ainda o laudo médico pericial 

(id. 14123447-p. 01/03) e decisão judicial constante dos autos (id. 

14123532-p. 01/08), antecipo parcialmente os efeitos da tutela pretendida 

no pedido inicial, para o fim de nomear desde logo a curatela provisória 

compartilhada da aludida interditanda, os requerentes, seus filhos, que 

deverão agir conjuntamente no interesse da mãe. Lavre-se termo de 

curatela provisória compartilhada. Da audiência supra designada, 

aguarde-se pelo prazo de 15 (quinze) dias eventual impugnação do pedido 

(art. 752, do CPC). Dê ciência ao Ministério Público. Expeça-se o 

necessário. Observe-se a prerrogativa prevista no artigo 212, do CPC. 

Intimem-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 26 de Julho de 2018. 

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1006304-82.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

C. R. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO GUALBERTO MACIEL OAB - MT21045/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. R. M. (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1006304-82.2018.8.11.0002. VISTOS etc. Defiro a 

AJG. Diligencie, o Sr. Oficial de Justiça, até a residência do autor, com 

vistas a apurar se o requerido, Sr. Adalberto Rodrigues Maciel, reside ou 

não em sua companhia. Intime-se o requerente, via Advogado, para 

carrear aos autos o termo de anuência do filho do curatelado, Benildo. 

Após, conclusos para análise do pedido de liminar. Cumpra-se. Várzea 

Grande/MT, 26 de Julho de 2018. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES 

NEVES JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002084-41.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

V. L. D. C. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON AUGUSTO PEREIRA BASSAN OAB - MT18651/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. A. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

1002084-41.2018.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: Ao Advogado da parte autora e ao 

Representante do Ministério Público, para ciência da decisão de ID 

13652390 e da certidão que designou audiência de ID 14400398. Várzea 

Grande/MT, 31 de julho de 2018. Nercy Anchieta Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1005509-76.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. D. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO ROSARIO ALVES DA CUNHA OAB - MT12713/O (ADVOGADO)

GRACIELLY ALVES CUNHA OAB - MT20287/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

G. C. D. S. (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 
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SUCESSÕES PJE nº. 1005509-76.2018.8.11.0002. VISTOS etc. Defiro a 

AJG. Recebo o processo no estado em que se encontra. O valor da causa 

deve ser retificado (art. 292, incisos III e VI, do CPC). Não consta nos 

autos documentos dos bens a partilhar, de modo que sem eles, a partilha 

gerará efeito apenas entre as partes. Mais. Verifica-se que à filha Carla 

Paloma de França Santos atingiu a maioridade civil, de forma que não pode 

mais ser assistida por sua genitora. Assim sendo, intime-se a parte autora, 

por Advogado, para que emende a petição inicial, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento. Após, conclusos. Cumpra-se. Várzea 

Grande/MT, 30 de Julho de 2018. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES 

NEVES JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1005509-76.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. D. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO ROSARIO ALVES DA CUNHA OAB - MT12713/O (ADVOGADO)

GRACIELLY ALVES CUNHA OAB - MT20287/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

G. C. D. S. (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1005509-76.2018.8.11.0002. VISTOS etc. Defiro a 

AJG. Recebo o processo no estado em que se encontra. O valor da causa 

deve ser retificado (art. 292, incisos III e VI, do CPC). Não consta nos 

autos documentos dos bens a partilhar, de modo que sem eles, a partilha 

gerará efeito apenas entre as partes. Mais. Verifica-se que à filha Carla 

Paloma de França Santos atingiu a maioridade civil, de forma que não pode 

mais ser assistida por sua genitora. Assim sendo, intime-se a parte autora, 

por Advogado, para que emende a petição inicial, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento. Após, conclusos. Cumpra-se. Várzea 

Grande/MT, 30 de Julho de 2018. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES 

NEVES JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1005762-64.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAKESUELY LUZIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGDA MARIA DA CUNHA OAB - MT7233/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA LUIZA DA SILVA (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1005762-64.2018.8.11.0002. VISTOS etc. Defiro a 

AJG. Não consta dos autos o atestado de óbito do curador, Sebastião 

Adão da Silva e o termo de curatela definitivo. Intime-se para tal fim. 

Diligencie, o Sr. Oficial de Justiça, sem prévio aviso, até a residência da 

autora, com vistas a apurar se a Curatelada, Sra. Ana Luiza da Silva, 

reside ou não em sua companhia. Com a informação, conclusos para 

análise do pedido liminar. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 30 de Julho de 

2018. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1004471-29.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

B. D. B. O. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME COSTA COUTINHO OAB - MT21301/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

W. D. R. D. O. (RÉU)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1004471-29.2018.8.11.0002. VISTOS etc. Defiro a 

AJG. Cite-se o executado A credora reside na cidade de Barra do Garças, 

enquanto o executado reside em Cuiabá. Ainda que o título executivo 

tenha sido obtido perante este Juízo, não se verifica, mesmo porque não 

se trata de cumprimento de sentença, mas execução autônoma, 

justificativa para que tramite nesta comarca, motivo pelo qual determino a 

remessa dos autos a uma das Varas de Família e Sucessões de 

Cuiabá-MT, a quem for distribuída. Intime-se. Cumpra-se. Várzea 

Grande/MT, 30 de Julho de 2018. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES 

NEVES JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1008513-58.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

A. M. D. S. (AUTOR)

R. G. D. S. (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

J. M. D. S. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

1008513-58.2017.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: Aos Advogados da parte autora e ao 

Representante do Ministério Público, para ciência da decisão de ID 

13563671 e da certidão que designou audiência de ID 14402275. Várzea 

Grande/MT, 31 de julho de 2018. Nercy Anchieta Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001972-43.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE PEREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERNANDES BRITO DE OLIVEIRA MORAIS OAB - MT0015747A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARILZA PEREIRA PINTO (RÉU)

MARINETE PEREIRA PINTO (RÉU)

MARLY PEREIRA DOS SANTOS (RÉU)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1001972-43.2016.8.11.0002. VISTOS etc. Trata-se 

de Ação de Inventário dos bens deixados em virtude do óbito do Sr. 

Tarcisio Pereira Pinto, ocorrido no dia 05/10/2014, deixando bens a 

inventariar (certidão de óbito- Id. 1948117). Compulsando os autos, 

verifica-se a petição inicial foi dirigida ao Juízo da 1ª Vara de Família e 

Sucessões desta Comarca. Petitório da Inventariante (Id. 10811746), 

reiterando o pedido de remessa dos autos ao Juízo da 1ª Vara de Família e 

Sucessões desta Comarca, eis que existem em trâmite naquele Juízo, mais 

duas ações de Inventário nº 1001881-50.2016.8.11.0002 e 

1001971-58.2016.8.11.0002. Prudente, pois, a reunião dos processos 

para evitar decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos 

separadamente, mesmo sem conexão entre eles, com base no artigo 55, § 

3º, do CPC. Ante o exposto, declino da competência para processar e 

julgar o presente feito e determino sua remessa ao Juízo da 1ª Vara de 

Família e Sucessões desta comarca, com as baixas necessárias, para 

análise em conjunto aos Processos de Códigos nº . 

1001881-50.2016.8.11.0002 e 1001971-58.2016.8.11.0002. Intimem-se. 

Cumpra-se. Várzea Grande, 30 de Julho de 2018. CHRISTIANE DA COSTA 

MARQUES NEVES JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1007623-22.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

Vitória Campos Estevam de Souza (REQUERENTE)

Vanuza Campos Estevam de Souza (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CARNEIRO DE SOUSA OAB - MT6990/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1007623-22.2017.8.11.0002; Valor causa: 

0,00; Tipo: Cível; Espécie: RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL (1682)/[Retificação de Data de 

Nascimento]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: VANUZA 

CAMPOS ESTEVAM DE SOUZA, VITÓRIA CAMPOS ESTEVAM DE SOUZA 

Parte Ré: Vistos, etc. Diante da manifestação do Ministério Público, 
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determino, venham as requerentes, no prazo de 15 (quinze) dias, 

colacionarem aos autos certidão de batismo, cartão de vacinação, 

histórico ou boletim escolar, fotos e quaisquer outros documentos que 

comprovem o erro alegado na exordial. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 395271 Nr: 8613-98.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DSDS, PRDSM, MHDSM, LEDSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIESI CORREA MORAES - 

OAB:17965

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EDILSON BARROS MARTINS, Rg: 

138188113, Filiação: Alice de Barros Martins e Sebastião Clementino 

Martins, data de nascimento: 30/08/1977, brasileiro(a), natural de Nova 

Brasiliandia-MT, casado(a), pedreiro/desempregado, Telefone 

65.99719497. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Despacho/Decisão: VISTOS etc.O cálculo de fls. 103verso não está de 

acordo com o título que o fundamenta.Com a alteração, considerando que 

o executado não foi citado pessoalmente e que não há informação acerca 

de seu paradeiro, nos autos, determino sua citação por edital com prazo 

de 20 dias.Retornem, pois, à Defensoria Pública para correção.Decorrido o 

prazo para pagamento, o que deverá ser certificado, remeta-se o feito a 

um dos Advogados do escritório da FAUSB, a quem nomeio curador 

especial em favor do devedor citado por edital.Com a defesa, digam os 

credores e o Ministério Público.Logrado êxito parcial na penhora via 

BancenJud, conforme extrato anexo.Intimem-se os credores para informar 

a conta bancária para transferência.Cumpra-se.Várzea Grande/MT, 12 de 

Junho de 2018.CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVESJUÍZA DE 

DIREITO

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Mirthes Evanys Augusta 

da Silva, digitei.

Várzea Grande, 30 de julho de 2018

Nercy Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 443493 Nr: 8583-29.2016.811.0002

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SRDBTDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO IGNÁCIO 

FERREIRA RIBAS - OAB:15.346/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARINA PAULA FAUSTINO DA 

SILVA - OAB:15829-A/MT, NILTON MARCOS NUNES PEREIRA - 

OAB:OAB/MT15481

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 

4º do NCPC., abro vistas: intimar a parte autora para que no prazo de 15 

(quinzr) dis apresente alegações finais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 428052 Nr: 26295-66.2015.811.0002

 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: ELENICE APARECIDA PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOTO RAÇA LTDA AGUA VERMELHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLE MARIE DE SOUZA - 

UNIVAG - OAB:OAB/MT 9439-A, UNIVAG- NÚCLEO DE PRÁTICA 

JURÍDICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB: 6.848 MT

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na exordial e determino a expedição de 

ALVARÁ JUDICIAL em nome da requerente ELENICE APARECIDA DE 

SOUZA, para que este promova a transferência do registro da motocicleta 

(fls. 07, item “b”,) para seu nome ou terceiro que indicar, com o pagamento 

do respectivo imposto municipal, se houver. P. R. I. Expeça-se 

alvará.Isento de custas (fls. 18).Após o trânsito em julgado, arquive-se o 

feito com baixa na distribuição.Cumpra-se.Várzea Grande/MT, 30 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.: 326979 Nr: 23313-50.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IKDOC, MADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANE RODRIGUES BARROS - 

OAB:13.028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 VISTOS etc.

Intime-se a parte credora, via Advogada, para dar andamento ao feito, sob 

pena de extinção do processo sem resolução do mérito.

Nada sendo requerido, certifique-se e dê-se vista ao Ministério Público.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 30 de Julho de 2018.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 399817 Nr: 11231-16.2015.811.0002

 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: SFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMDJ, WFDJ, MGFDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELTON RUBENS DO ESPÍRITO 

SANTO - OAB:7463, Fernando Augusto Campos de Paula - 

OAB:7561, IVAN FORTES DE BARROS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Núcleo de Prática Jurídica - 

UNIVAG - OAB:

 VISTOS etc.

De acordo com a ata de audiência de fls. 112, a irmã pré-morta possuía 

dois filhos (um casal), sendo que apenas um filho foi indicado às fls. 118.

Intime-se, pois, para manifestação.

Sem prejuízo do contido acima, cite-se e intime-se o requerido Marcelo 

Barbosa do Nascimento (fls. 118), por Oficial de Justiça, para que no 

prazo de 15 (quinze) dias apresente defesa, desde que o faça por 

intermédio de advogado, sob pena de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados na inicial (artigos 335, inciso I e 344, ambos do CPC).

Observe a prerrogativa prevista no artigo 212, do CPC.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Várzea Grande/MT, 30 de Julho de 2018.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 309871 Nr: 5910-68.2013.811.0002

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEMTDS, SORAIA MIRANDA TOMAZ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDE REGINA RIBEIRO 

NASCIMENTO - DEFENSORIA - OAB:DEFENSORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARMELINDA CARNEIRO - 

OAB:9917/PR

 Certifico que, tndo em vista que foi deisgnado o dia 18/agosto/2018 a 

partir da s07horaspara ralziação do Projeto Pai Presente, intimem-se as 

Prtes para comparecerem. Fazendo constar que constando no mandado 

as advertências previstas nos artigos 231 e 232 do Código Civil, bem 

ainda que sua situação financeira não configura justificativa suficiente 

para a sua ausência e que não comparecendo para o exame será 

declarada a paternidade que lhe é atribuída

3ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005224-20.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

H. C. F. F. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALTER EVANGELISTA DE JESUS OAB - MT0017513A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. G. D. S. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1005224-20.2017.8.11.0002. AUTOR: HELENA CARVALINE FERRER 

FERREIRA DA SILVA RÉU: ROGERIO GOMES DA SILVA Vistos etc. 

Aportou aos autos por meio da petição constante no id n.º 12960918, 

informativos de que a parte autora não possui interesse no 

prosseguimento da ação. É o Breve Relato. Decido. Denota-se dos autos 

que até o presente momento não houve a citação da parte requerida, 

motivo pelo qual é desnecessária sua intimação nos termos do §4º do art. 

485 do CPC/2015. Destarte, HOMOLOGO, para que surtam os efeitos 

legais e jurídicos, nos termos do art. 200, Parágrafo Único do CPC/2015, o 

pedido de DESISTÊNCIA da parte autora e, via de consequência; JULGO e 

DECLARO EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, com escoro 

no art. 485, VIII, do mesmo Códex. Revogo a decisão proferida no id. n. 

8862500. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Após a preclusão temporal 

deste decisum, determino a remessa destes autos ao ARQUIVO, dando as 

baixas necessárias. Às providências. (Assinado Digitalmente) 

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007226-60.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CONCEICAO DA SILVA MELO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DOS SANTOS BARBOSA OAB - MT4886/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ESTELA CURVO DE AQUINO (RÉU)

HENRIQUE DE AQUINO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUMBERTO AIDAMUS DE LAMONICA FREIRE OAB - MT0006000A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1007226-60.2017.8.11.0002. 

AUTOR: MARIA CONCEICAO DA SILVA MELO RÉU: HENRIQUE DE 

AQUINO, MARIA ESTELA CURVO DE AQUINO Vistos... Já decorrido o 

prazo de suspensão requerido pela autora (Id. 13669508), intime-se a 

parte para informar se houve acordo ou requerer o que de direito no 

prosseguimento do feito. No mais, procedo em anexo à juntada do acórdão 

proferido no AI interposto pela autora, em formato ‘.pdf’. Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 309044 Nr: 5034-16.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: NEUZA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MAERCIO DE JORGI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUZA MARIA DA SILVA - 

OAB:12643/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA SULZBACHER 

- OAB:6889, JOAQUIM FELIPE SPADONI - OAB:MT 6.197

 Vistos, etc.

Cumpra-se integralmente a decisão de fls. 96, antes de ser feita nova 

conclusão.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Várzea Grande/MT, 27 de julho de 2018.

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 218323 Nr: 13710-26.2008.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON ALVES GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Almeida da Silva - 

OAB:5952/MT, JADERSON SILVA BENTO - OAB:18153, RAIMUNDO 

NETO SILVA - OAB:8831

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Impulsiono estes autos para intimar a parte autora para depositar a 

diligência do oficial de justiça

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 225364 Nr: 5596-64.2009.811.0002

 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: JOÃO AMARO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BARACAT EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA, NEILA SILVA, JUCENIRA BENEVIDES DE BARROS, 

BENEDITA DO NASCIMENTO, HELIO SILVA, AMELIA DA SILVA, SILMARA 

VIANA, MARCOS ROBERTO MEIRELLES, ROMULO RUBENS CALASSIA DA 

COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Douglas Wanderley 

Taques da Silva - OAB:16583/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:

 Edital de Citação - Usucapião - Réus Incertos ME098

Prazo do Edital:15

Resumo da Inicial:Em suma, pelos fatos elencados, busca a prestação 

jurisdicional para que seja declarada adquirida, mediante usucapião a 

propriedade do imóvel descrito e cuja declaração de constitua como título 

hábil para registro no Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca. O 

autor objetiva pela presente ver reconhecido o direito de propriedade com 

referência ao imóvel descrito, uma vez presente a posse com lapso 

temporal superior a dez anos, tendo morada de fato e nele realizando 

obras e serviços de caráter produtivo, a intenção de tornar-se dono no 

tempo que se encontra no imóvel e o mesmo ocorrendo com a 

antecessora possuidora. Assim, requer por sentença, o reconhecimento 

da propriedade do imóvel urbano com área superficial de 1.082m², 

composto dos lotes 02, 03 e 04 da quadra 17, Rua José Luiz Coelho, Vila 
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Pirineu. Requer os benefícios da justiça gratuita

Descrição do Imóvel Usucapiendo: Imóvel urbano com área superficial de 

1.082m², situado na Rua José Luis Coelho, composto dos lotes 04, 03, 02 

da quadra 17 – Loteamento Vila Pirineu, Várzea Grande/MT, matriculados 

sob o n.º 5.588, livro 02, no Cartório do 5.º Ofício de Cuiabá/MT.

Decisão/Despacho:TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

Data: 22.05.2018

Horário: 15:00h

Processo n.º 5596-64/2009 – Usucapião

Juíza de Direito: Ester Belém Nunes

Parte autora: João Amaro do Nascimento

Advogado: Marcos Douglas Wanderley Taques da Silva

Parte ré: João Baracat Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Advogado: Geraldo Carlos de Oliveira

Feito o pregão foi constatada a presença do autor, acompanhado de seu 

advogado, bem como, do preposto da ré, Sr. Erycsson Marconi G. 

Salgado, acompanhado de advogado.

Pela MMª Juíza foi dito:

Conforme se depreende da audiência anterior e a confusão do processo 

em virtude de que não foi observada a questão da citação de todos os 

confinantes, nem tão pouco os mesmos apresentaram contestação nos 

autos, e considerando, ainda, que o processo de Usucapião tem por fim 

tão somente a questão da prescrição aquisitiva da posse mediante o 

tempo, o que, então, o processo tornou-se litigioso.

Revogo o despacho de fls. 204, que determinou a audiência de instrução e 

julgamento, em virtude que todos os confinantes não foram citados.

Para tanto, chamo o feito à ordem para aproveitamento dos atos 

processuais, a fim de que seja dada ordem de citação aos confinantes 

presentes no átrio do fórum e, aos ausentes, seja expedido edital para 

contestar em 15 dias.

Somente após a citação e prazo decorrido de contestação com o 

oferecimento ou não, conclusos para designação da audiência de 

instrução e julgamento.

Saem os presentes intimados. Cumpra-se. Nada mais havendo, determinou 

a MM.ª Juíza o encerramento. Eu, ______, digitei e subscrevi.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 403458 Nr: 7857-69.2015.811.0041

 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: VICTOR CASTILHO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DO C. COSTA 

MARQUES - OAB:18.047/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:

 Processo n.º 7857-69/2015. (Cód. 403458)

Vistos...

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE DECORRENTE DO SEGURO DPVAT 

proposta por VICTOR CASTILHO SILVA em desfavor de SEGURADORA 

LÍDER DE CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A.

Da análise dos autos, verifico que o réu informa às fls. 100-114, a 

existência de outra ação idêntica que tramitou perante a 2ª Vara Cível 

desta Comarca, com o Cód. 412882, contendo as mesmas partes, pedidos 

e causa de pedir, motivo pelo qual, requer a aplicação de litispendência e 

extinção do processo.

Intimado o autor para manifestar-se, este quedou-se inerte, conforme 

certidão de fls. 116.

Assim, existindo, portanto, dois processos com as mesmas partes, causa 

de pedir e pedidos, e por verificar a inércia da parte autora, o 

reconhecimento da litispendência é medida que se impõe, sob pena de 

causar insegurança jurídica.

DIANTE DISSO, DECLARO EX OFFICIO A LITISPENDÊNCIA e JULGO ESTE 

PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 

485, V, do CPC.

Feito sem custas, por ser o autor beneficiário da justiça gratuita. Por ter 

dado azo à desistência do processo depois de formada a relação 

processual, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios, que 

arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 90, do NCPC, com a 

ressalva do art. 12, da Lei n.° 1.060/50.

Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, e não havendo 

manifestação das partes, arquivem-se estes autos com as devidas baixas 

e anotações.

PUBLIQUE-SE.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

VÁRZEA GRANDE–MT, 30 DE JULHO DE 2018.

ESTER BELÉM NUNES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 388264 Nr: 4257-60.2015.811.0002

 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: FRANCISCO DOS SANTOS AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI 

- OAB:9392/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Processo n.º 4257-60/2015. (Cód. 388264)

Vistos...

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT proposta por 

FRANCISCO DOS SANTOS AGUIAR em desfavor de SEGURADORA LÍDER 

DE CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A

Diante das certidões de fls. 160, denoto que a autora não tem mais 

interesse no prosseguimento do feito, pois deixou de emendar a inicial 

mesmo depois de ter sido intimada, ciente das penas em caso de inércia.

 DIANTE DISSO, ante a desídia do autor, JULGO ESTE PROCESSO EXTINTO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, III, e § 1o, CPC.

Feito sem custas, por ser o autor beneficiário da justiça gratuita. Por ter 

dado azo à extinção do processo depois de formada a relação 

processual, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios, que 

arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 90, do NCPC, 

com a ressalva do art. 12, da Lei n.° 1.060/50.

Decorrido o prazo e não havendo manifestação das partes, arquivem-se 

estes autos com as devidas baixas e anotações de estilo.

 PUBLIQUE-SE.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

VÁRZEA GRANDE, 30 DE JULHO DE 2018.

ESTER BELÉM NUNES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 421756 Nr: 22887-67.2015.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO NORATO PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Processo nº 22887-67/2015. (Cód. 421756)

Vistos...

Trata-se de AÇÃO SUMARIA DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT 

proposta por PAULO NORATO PINTO em desfavor SEGURADORA LÍDER 

DE CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A.

Informa o devedor às fls. 99-v, a realização de depósito para cumprimento 

da obrigação, manifestando-se o credor às fls. 100 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. 
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924, II, do NCPC.

Defiro o pedido de levantamento de alvará em favor do credor, conforme 

requerido às fls. 100, 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, 30 DE JULHO DE 2018.

ESTER BELÉM NUNES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 423030 Nr: 23566-67.2015.811.0002

 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 BATISTA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 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 apontamento indicado no 

extrato de fls. 20, referente ao contrato n.° 5048528359, lançado pela 

ré.CONDENO a ré a proceder à reparação dos danos morais ao autor, no 

montante, que fixo, mediante fundamentação alhures, em R$ 5.000,00 

(cinco mil reais).Condeno a parte ré, ainda, em custas processuais e 

honorários advocatícios, esses arbitrados em dez por cento sobre a 

condenação.Para fins de liquidação da sentença, os valores deverão ser 

atualizados com juros de 1% (um por cento) ao mês desde o evento 

danoso (Súmula 54, do STJ ), considerando que a relação aqui discutida é 

extracontratual, e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação 

(Súmula 362, do STJ ).Intime-se a ré para recolher as custas processuais 

com base na condenação, sob pena de serem anotadas às margens da 

distribuição em seu nome, a fim de lastrear eventual Execução 

Fiscal.Transitada em julgado, intime-se a parte autora para querendo, 

proceder a sua execução, na forma da lei, sob pena de arquivamento.Esta 

sentença é publicada no seguinte enderenço eletrônico: 

draesterbelemnunes.blogspot.com.br.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 390763 Nr: 5791-39.2015.811.0002

 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: ROSA RODRIGUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIO 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 5791-39/2015. (Cód. 390763)

Vistos...

Trata-se de AÇÃO SUMARIA DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT 

proposta por PATRÍCIA DE OLIVEIRA SILVA em desfavor SEGURADORA 

LÍDER DE CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A.

Informa o devedor às fls. 134/135, a realização de depósito para 

cumprimento da obrigação, manifestando-se o credor às fls. 136 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. 136, 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, 30 DE JULHO DE 2018.

ESTER BELÉM NUNES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 425737 Nr: 25003-46.2015.811.0002

 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: BENEDITO MIGUEL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY 

- OAB:MT 6.945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:MT/8506-A

 Processo nº 25003-46/2015. (Cód. 425737)

Vistos...

Analisando os autos, verifico que a parte autora requer o levantamento do 

valor incontroverso mediante alvará judicial, requerendo também a 

intimação da parte ré para pagamento da diferença indicada às fls. 125.

Assim, defiro o pedido de levantamento dos valores em favor da parte 

autora conforme requerido às fls. 128, devendo a Sra. Gestora expedir o 

necessário.

Com relação ao valor remanescente, determino a intimação da parte ré 

para que efetue o pagamento no prazo de lei sob pena de aplicação de 

multa e honorários em 10%.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Várzea Grande-MT, 30 de julho de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 426560 Nr: 25412-22.2015.811.0002

 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: MARLI FERREIRA LEMOS

 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 n.º 25412-22/2015. (Cód. 426560)

Vistos...

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT proposta por MARLI 

FERREIRA LEMOS em desfavor de ITAÚ SEGUROS S/A.

Diante das certidões de fls. 115, denoto que a autora não tem mais 

interesse no prosseguimento do feito, pois deixou de emendar a inicial 

mesmo depois de ter sido intimada, ciente das penas em caso de inércia.

 DIANTE DISSO, ante a desídia do autor, JULGO ESTE PROCESSO EXTINTO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, III, e § 1o, CPC.

Feito sem custas, por ser o autor beneficiário da justiça gratuita. Por ter 

dado azo à extinção do processo depois de formada a relação 

processual, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios, que 

arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 90, do NCPC, 

com a ressalva do art. 12, da Lei n.° 1.060/50.

Decorrido o prazo e não havendo manifestação das partes, arquivem-se 

estes autos com as devidas baixas e anotações de estilo.

 PUBLIQUE-SE.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

VÁRZEA GRANDE, 30 DE JULHO DE 2018.

ESTER BELÉM NUNES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 413357 Nr: 18551-20.2015.811.0002

 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: CONCEIÇÃO MARIA DE AMORIM

 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 n° 18551-20/2015 (Cód. 413357)

Vistos...

Considerando que esta ação foi movida antes da vigência do novo Código 

de Processo Civil, que privilegia a autocomposição como forma de 

solucionar os conflitos e por vislumbrar que a discussão posta em juízo 

tem por finalidade discussão contratual e valores, portanto, de natureza 

disponível, e por ter a ré manifestado interesse na conciliação, designo 

audiência conciliatória para o dia 12/09/2018, às 10:30h, a ser realizada 

por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, 

nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n.º 

125/2010 do CNJ, ficando as partes intimadas da respectiva solenidade 

mediante sues advogados, à luz do disposto no § 3º do art. 334, 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 e defensores públicos (NCPC, § 9º e 

10, art. 334).

Registro que o não comparecimento pessoal e injustificado de qualquer 

das partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório a dignidade da 

justiça, com aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334 do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, 30 de julho de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 391491 Nr: 6239-12.2015.811.0002

 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: MARCIO FERNANDES DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:MT 12.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Processo n.º 6239-12/2015. (Cód. 437177)

Vistos, etc...

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO DPVAT 

proposta por MARCIO FERNANDES DE JESUS em desfavor de 

SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A.

Em face do pedido de desistência formulado pelo autor às fls. 155, 

manifestou-se a parte requerida às fls. 157/159, todavia, observo que o 

réu não trouxe nenhuma causa relevante que justificasse a discordância 

ao pedido de desistência.

Dessa forma, por entender que a justificativa de prosseguimento precisa 

ser bastante plausível , não se reconhecendo mera negativa de 

concordância, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA POR SENTENÇA e DOU ESTA 

AÇÃO COMO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 

485, VIII, do NCPC.

Feito sem custas, por ser o autor beneficiário da justiça gratuita. Por ter 

dado azo à desistência do processo depois de formada a relação 

processual, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios, que 

arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 90, do NCPC, 

com a ressalva do art. 12, da Lei n.° 1.060/50.

Decorrido o prazo recursal arquivem-se com as devidas baixas e 

anotações.

PUBLIQUE-SE.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

VÁRZEA GRANDE, 30 DE JULHO DE 2018.

ESTER BELÉM NUNES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 394812 Nr: 8276-12.2015.811.0002

 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: CLAUDINEI BARROS GONÇALVES

 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: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Processo nº 8276-12/2015. (Cód. 394812)

Vistos...

Oportunizo a autora prazo de 05 dias para falar sobre a impugnação de 

fls. 121/123.

Feito isso, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, 30 de julho de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 397881 Nr: 10194-51.2015.811.0002

 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: TADEU INÁCIO PELISSON JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY 

- OAB:OAB/MT 6945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:MT/8506-A

 Processo nº 10194-51/2015. (Cód. 397881)

Vistos...

Trata-se de AÇÃO SUMARIA DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT 

proposta por TADEU INÁCIO PELISSON JUNIOR em desfavor 

SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A.

Informa o devedor às fls. 101, a realização de depósito para cumprimento 

da obrigação, manifestando-se o credor às fls. 103 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. 103, 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, 30 DE JULHO DE 2018.

ESTER BELÉM NUNES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 440373 Nr: 6962-94.2016.811.0002

 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: LUIS FERNANDO ARRUDA DE MAGALHAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 
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OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:MT 8.506-A

 Processo n.º 6962-94/2016. (Cód. 440373)

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 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.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 30 de julho de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 392987 Nr: 7166-75.2015.811.0002

 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: VALCI ANTONIO DE SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:MT/8506-A

 Processo n.º 7166-75/2015. (Cód. 392987)

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 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.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 30 de julho de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 439755 Nr: 6645-96.2016.811.0002

 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: ADÃO SANTANA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:OAB/MT 9333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CEAR ZANDONADI 

- OAB:OAB//MT 5736/0

 Processo n.º 6645-96/2016. (Cód. 439755)

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 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.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 30 de julho de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 452394 Nr: 12962-13.2016.811.0002

 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: FRANCISCO RODRIGUES DA ROSA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:MT 12.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/MT

 Processo n.º 12962-13/2016. (Cód. 452394)

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 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.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 30 de julho de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 413363 Nr: 18556-42.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVERTON CRISTIANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Processo nº 18556-42/2015. (Cód. 413363)

Vistos...

Trata-se de Embargos Declaratórios manejados pelo réu, argumentando 

que na r. sentença houve omissão por não ter sido fixada a correção 

monetária a contar do sinistro, mas sim do desembolso.

Nesse sentido, hei por bem em acolher os Embargos Declaratórios 

ofertados pelo réu para, reconhecer a omissão, alterando a parte final da 

r. sentença, que passará a ter a seguinte redação:

“Para fins de liquidação da sentença, o valor deverá ser atualizado com 

juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, na forma do art. 

405 do CC/2002, e correção monetária pelo INPC da data do evento 

danoso.”

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, 30 de julho de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 389477 Nr: 5019-76.2015.811.0002

 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: MARIETE ROSENIL DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR VIDOTTI - OAB:MT 

11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:

 Processo n.º 5019-76/52015. (Cód. 389477)

Vistos...

Trata-se de Embargos Declaratórios opostos pela ré, argumentando existir 

contradição quanto a aplicação do art. 86 do CPC.

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, em que pese a irresignação do embargante quanto a 

não aplicação do entendimento do art. 86 do CPC quanto a sucumbência 

recíproca, entendo que os embargos carecem de requisitos indicados no 

art. 1.022 do CPC.

Portanto, a r. sentença não carrega nenhum vício, motivo pelo qual 

entendo serem 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.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 30 de julho de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 399500 Nr: 11053-67.2015.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GOIÁS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE FORROS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JERUSA NOLASCO SILVA EIRELI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELZA DA SILVA OLIVEIRA 

CAIXETA - OAB:11642/MT, KÍVIA RIBEIRO LONGO RIOS - OAB:MT 

13.212

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELITO JOSÉ DALCIN JUNIOR 

- OAB:OAB/MT 6389

 DIANTE DISSO, JULGO IMPROCEDENTES OS EMBARGOS MONITÓRIOS 

para CONSTITUIR DE PLENO DIREITO O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL em 

favor da autora, no valor de R$ 24.725,52 (vinte e quatro mil setecentos e 

vinte e cinco reais e cinquenta e dois centavos).Para fins de cumprimento 

da sentença o valor deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês e 

correção monetária pelo INPC a partir de 25.04.2015, data da confecção 

dos cálculos de fls. 05.Pelo princípio da sucumbência, condeno a ré ao 

pagamento das custas processuais, bem como, honorários advocatícios e 

favor da autora, esses arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do novo Código de 

Processo Civil.Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, o 

presente feito deverá ter normal prosseguimento pelo interesse da parte 

autora (NCPC, art. 702, § 8o).Esta sentença é publicada no seguinte 

endereço eletrônico: draesterbelemnunes.blogspot.com.br.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 420626 Nr: 22339-42.2015.811.0002

 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
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 PARTE AUTORA: JOACIR DOS ANJOS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZELITA OLIVEIRA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO CALISTRO FERNANDES - 

OAB:OAB/MT 14.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS PAULO ALENCAR DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB-MT 17.536

 Processo n.º 22339-42/2015 (Cód. 420626)

Vistos...

Por não verificar de plano a possibilidade de julgamento antecipado e 

encontrar-se o feito na fase do art. 331 do CPC, bem como, por levar em 

conta que as circunstâncias da causa presumem ser improvável a 

transação em audiência preliminar e pela economia e celeridade 

processuais, saneio o feito na forma prevista no art. 331, § 3o, do CPC.

DA CARÊNCIA DE AÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA.

Entendo que a preliminar não deve prosperar, visto tratar-se de discussão 

contratual na qual a ré faz parte, não havendo no que se falar em matéria 

dessa natureza.

Fixo os pontos controvertidos de que a prova deverá versar sobre a quem 

pertencia o veículo aqui discutido.

Não havendo outras matérias de ordem pública que mereçam apreciação 

prévia, estando as partes devidamente representadas e encontrando 

interesse processual latente, DOU O FEITO COMO SANEADO, 

remetendo-o à instrução.

Intimadas as partes para indicarem as provas pretendidas, somente a 

parte autora manifestou-se, requerendo prova testemunhal e documental.

Consigno ainda, que este juízo ouvirá de ofício o depoimento das partes 

(CPC, art. 361, II).

Diante disso, designo audiência de instrução e julgamento para 

21/09/2018, às 17:30 horas.

Consigno que, as partes deverão no prazo de 15 dias, juntar rol de 

testemunhas, sob pena de não serem intimadas e ouvidas por este juízo 

(CPC, art. 357, § 4º).

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 27 de julho de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 373061 Nr: 21606-13.2014.811.0002

 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: SEBASTIÃO DA COSTA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON HENRIQUE DE MORAES 

BARRADAS - OAB:14.157-E, SIMONY MARIA DA SILVA ROCHA - 

OAB:MT 15.447

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A, MARIA CRISTINA CORREA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT 

15.549

 Processo nº 21606-13/2014 (Cód. 373061)

Vistos...

Juntados os documentos pelo réu, designo como perito o Dr. Ruy de 

Souza Gonçalves, médico e perito grafotécnico, com endereço na Rua 

Érico Veríssimo, n.º 61, Parque Res. Santa Cruz, em Cuiabá-MT, fone 

8123-6216 e email rvitiligo@bol.com.br.

Às partes para apresentação de quesitos e assistentes técnicos, 

intimando-se o Sr. Perito, em seguida, para apresentar proposta de 

honorários, que por ter sido requerida pelo autor deverão ser pagos pelo 

Estado e mediante certidão de crédito. Deverá o Sr. Perito informar quanto 

ao interesse na realização da prova dessa forma.

Em aceitando, deverá 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 15 

(quinze) dias e conclusos para sentença, uma vez que a prova oral já foi 

colhida.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 27 de julho de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 541942 Nr: 10874-31.2018.811.0002

 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: LUCIANA APARECIDA MAGLIA DE AZEVEDO, ESPÓLIO 

DE JOÃO ALBERTO DE SOUZA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DO 

DISTRITO DE BOM SUCESSO - V. GRANDE-MT, SERVENTIA DE REGISTRO 

CIVIL E NOTAS - 2º OFICIO, SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL 1º OFICIO, 

LUIZ LEITE MARTINS JUNIOR, ROSELI SILVANA NAKAYAMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX DE LAURA DALTRO DE 

SOUZA - OAB:16382/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 10874-31/2018. (Cód. 541942)

 Vistos...

Da análise dos autos, observo que o autor incluiu no pólo passivo a 

Serventia Notarial e Registral do Distrito de Bom Sucesso, Serventia de 

Registro Civil e Notas do 2º Ofício e o Serviço Notarial e Registral do 1º 

Ofício, mas de sob a luz do art. 22 da Lei n. 8.935/94, não existe a 

previsão de que tabelionatos, comumente denominados "Cartórios", 

responderão por eventuais danos que os titulares e seus prepostos 

causarem a terceiros.

Isso se dá ao fato do cartório extrajudicial não deter personalidade jurídica 

e, portanto, deverá ser representado em juízo pelo respectivo titular.

Dessa forma, em virtude da vigência do Novo Código de Processo Civil, 

oportunizo ao autor a emendar da inicial, devendo adequar seus fatos e 

fundamentos nos termos dos artigos 319, 320 e 334, no prazo de 15 dias, 

sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único).

Deve ainda, dizer se possui interesse na autocomposição (CPC, §5º, art. 

334).

 Feito isso, conclusos para análise da liminar.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, 27 de julho de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 339367 Nr: 7441-58.2014.811.0002

 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: JEFFERSON DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO - AMERICEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MACIEL ALVES FERRAZ - 

OAB:MT 19.463/0, MAURO BASTIAN FAGUNDES - OAB:8.907

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Delimito que a prova deverá versar quanto à validade dos valores 

cobrados pela ré no plano contratado pelo autor, bem como, os danos 

morais que alega ter sofrido.Para tanto, considerando a farta 

documentação juntada pela ré em sua defesa, que demonstra a cobrança 

do valor tido pelo autor como controverso, caberá ao autor o ônus da 

prova, assim, como, dos danos que alega ter sofrido.DA 

LITISPENDÊNCIAApós a contestação informou a ré que o autor havia 

proposto ação idêntica no Juizado Especial do Jardim Glória desta 

Comarca, requerendo a extinção do processo.Ordenada a juntada da 

petição inicial para confrontação dos fatos, observo tratar-se de matérias 

distintas, uma vez que aqui se discute supostas cobranças indevidas e, 

naquela ação, a inexistência de débitos.Ainda que a documentação 

demonstre não se tratar dos mesmos fatos, apenas indica que o autor, ao 

que tudo indica, já faltou com a verdade em juízo ao propor a Reclamação 

no Juizado Especial, induzindo a erro o juízo naquele feito, uma vez que 

afirma na exordial que “...não se recordava de nenhum negócio 

estabelecido entre as partes que ensejasse tal negativação.” (sic, fls. 89), 

ao passo que, nesta ação, proposta 03 (três) meses antes, 

categoricamente afirma que “...é titular da linha controle (065) 9282-6260, 

da operadora ‘CLARO’, telefone celular que utiliza para seu contato 

profissional, pois trabalha como montador de móveis.” (sic, fls. 06).Assim, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103071/8/2018 Página 623 de 688



não se tratando dos mesmos fatos, rejeito a preliminar de litispendência ou 

coisa julgada (considerando que as partes firmaram acordo pondo fim à 

reclamação).Já apresentadas provas o autor pleiteou por prova oral. A ré 

não se manifestou.Para colheita da prova oral, oportunidade em que 

tomarei o depoimento do autor como prova do juízo e inquirirei as 

testemunhas, desde que previamente arroladas, designo audiência de 

instrução e julgamento para ___/___/2018, às ___:___h.Caberá ao 

advogado da parte autora informar ou intimar as testemunhas por ele 

arroladas do dia, da hora, e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 451461 Nr: 12524-84.2016.811.0002

 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: DIONATHAN MENDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO SALES DE FREITAS - 

OAB:7.888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Processo n.º 12524-84/2016. (Cód. 451461)

Vistos...

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE DECORRENTE DO SEGURO DPVAT 

proposta por DIONATHAN MENDES DA SILVA em desfavor de PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.

Da análise dos autos, verifico que o autor requer a desistência da ação 

em virtude de já ter recebido a indenização referente aos mesmos fatos 

deste processo, motivo pelo qual, requer a extinção do processo.

Intimado o réu para manifestar-se, este optou pela oitiva do autor para 

esclarecer os fatos, o que desde já indefiro, vez que afronta o princípio 

nemo tenetur se detegere, que assegura “o direito de não depor contra si 

mesma”.

Assim, existindo, portanto, dois processos com as mesmas partes, causa 

de pedir e pedidos, o reconhecimento da litispendência é medida que se 

impõe, sob pena de causar insegurança jurídica.

DIANTE DISSO, DECLARO EX OFFICIO A LITISPENDÊNCIA e JULGO ESTE 

PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 

485, V, do CPC.

Feito sem custas, por ser o autor beneficiário da justiça gratuita. Por ter 

dado azo à desistência do processo depois de formada a relação 

processual, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios, que 

arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 90, do NCPC, 

com a ressalva do art. 12, da Lei n.° 1.060/50.

Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, e não havendo 

manifestação das partes, arquivem-se estes autos com as devidas baixas 

e anotações.

PUBLIQUE-SE.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

VÁRZEA GRANDE–MT, 27 DE ABRIL DE 2018.

ESTER BELÉM NUNES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 326593 Nr: 22927-20.2013.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO JOSÉ CORREA PEDROSO DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BEIRA MAR VEICULOS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SADORA XAVIER FONSECA 

CHAVES - OAB:10332/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURA CECILIA GREGORIO 

DORILEO - OAB:12184

 Processo nº 22927-20/2013 (Cód. 326593)

Vistos...

Às fls. 140 requereu a parte credora a intimação da testemunha Carlos 

Norberto de Barros em 26.03.2018, quando participaria de audiência na 7ª 

Vara Criminal de Cuiabá.

Os autos, contudo, apenas vieram conclusos em 16/03 e tomei 

conhecimento do pedido nesta data, de forma que a diligência pretendida 

pela parte perdeu seu objeto.

Assim, à credora para manifestar-se nos autos, indicando meios para 

intimação da testemunha, que deverá, conforme já determinado, ser 

conduzida coercitivamente.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 27 de julho de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 269813 Nr: 13287-61.2011.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PONTUAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEVEN-PEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS E 

PARAFUSOS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLODOALDO ANTONIO BAIA - 

OAB:OAB/MT13.288

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 DIANTE DISSO, JULGO IMPROCEDENTES OS EMBARGOS MONITÓRIOS 

para CONSTITUIR DE PLENO DIREITO O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL em 

favor da autora, no valor de R$ 4.825,82 (quatro mil oitocentos e vinte e 

cinco reais e oitenta e dois centavos).Para fins de cumprimento da 

sentença o valor deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês e 

correção monetária pelo INPC a partir de 12.05.2011, data dos cálculos de 

fls. 27/29.Pelo princípio da sucumbência, condeno a ré ao pagamento das 

custas processuais, bem como, honorários advocatícios e favor da 

autora, esses arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado 

da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do novo Código de Processo 

Civil.Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, o presente 

feito deverá ter normal prosseguimento pelo interesse da parte autora 

(NCPC, art. 702, § 8o).Esta sentença é publicada no seguinte endereço 

eletrônico: draesterbelemnunes.blogspot.com.br.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 423409 Nr: 23786-65.2015.811.0002

 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: SILAS FERREIRA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI MÓVEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:OAB/ MT 9.901, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:16216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A

 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 apontamento indicado no 

extrato de fls. 25, referente ao contrato n.° 1759319, lançado pela 

ré.CONDENO a ré a proceder à reparação dos danos morais ao autor, no 

montante, que fixo, mediante fundamentação alhures, em R$ 5.000,00 

(cinco mil reais).Condeno a parte ré, ainda, em custas processuais e 

honorários advocatícios, esses arbitrados em dez por cento sobre a 

condenação.Para fins de liquidação da sentença, os valores deverão ser 

atualizados com juros de 1% (um por cento) ao mês desde o evento 

danoso (Súmula 54, do STJ ), considerando que a relação aqui discutida é 

extracontratual, e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação 

(Súmula 362, do STJ ).Intime-se a ré para recolher as custas processuais 

com base na condenação, sob pena de serem anotadas às margens da 

distribuição em seu nome, a fim de lastrear eventual Execução 

Fiscal.Transitada em julgado, intime-se a parte autora para querendo, 

proceder a sua execução, na forma da lei, sob pena de arquivamento.Esta 

sentença é publicada no seguinte enderenço eletrônico: 

draesterbelemnunes.blogspot.com.br.

Decisão
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006431-20.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA COELHO DE OLIVEIRA (AUTOR)

LUIZ HENRIQUE MARGUTTI RAMOS (AUTOR)

LUANNA NEVES PONCE DE ARRUDA (AUTOR)

LUCAS MIRANDA MINERVINI DE FIGUEIREDO (AUTOR)

RODOLFO PERUZZO MAZIERO (AUTOR)

ALVARO MATEUS WINGENBACH DA SILVA (AUTOR)

RAMON CAROLINA DE OLIVEIRA SANTOS (AUTOR)

LETICIA HOLSBAQUE DA SILVA (AUTOR)

PEDRO LUCAS FONSECA SILVA (AUTOR)

AMANDA DANTAS SABBI (AUTOR)

PAULA MARIA PINHEIRO MIRANDA (AUTOR)

FERNANDA SANTOS BUENO (AUTOR)

CAMILA CORREIA PINHEIRO (AUTOR)

MATHEUS JORGE DA SILVA (AUTOR)

GUSTAVO HENRIQUE CAVALCA OLAVARRIA DE PINHO (AUTOR)

ISABELA DE OLIVEIRA REZENDE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN JAUDY PEDROSO DIAS OAB - MT0015441A (ADVOGADO)

LUIS CARLOS DE CARVALHO DORES OAB - MT12724/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1006431-20.2018.8.11.0002. 

AUTOR: AMANDA DANTAS SABBI, LUANNA NEVES PONCE DE ARRUDA, 

LUCAS MIRANDA MINERVINI DE FIGUEIREDO, FERNANDA SANTOS 

BUENO, GABRIELA COELHO DE OLIVEIRA, RODOLFO PERUZZO 

MAZIERO, RAMON CAROLINA DE OLIVEIRA SANTOS, PEDRO LUCAS 

FONSECA SILVA, PAULA MARIA PINHEIRO MIRANDA, MATHEUS JORGE 

DA SILVA, LUIZ HENRIQUE MARGUTTI RAMOS, LETICIA HOLSBAQUE DA 

SILVA, ISABELA DE OLIVEIRA REZENDE, ALVARO MATEUS 

WINGENBACH DA SILVA, CAMILA CORREIA PINHEIRO, GUSTAVO 

HENRIQUE CAVALCA OLAVARRIA DE PINHO RÉU: INSTITUICAO 

EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT 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 trata-se de Ação De Obrigação De Fazer C/C Indenização 

Por Dano Moral E Pedido De Liminar para determinar que a ré que a ré 

autorize a matrícula dos autores no 8º semestre do curso de medicina 

2018/2, 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. Nesse sentido, orienta a jurisprudência: “AÇÃO 

ACIDENTÁRIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. TUTELA DE 

URGÊNCIA. PRESSUPOSTOS. INEXISTÊNCIA. 1. Para concessão da tutela 

de urgência de natureza antecipada, obrigatório apresente o postulante (I) 

a probabilidade do direito e (II) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo - art. 300 CPC. Na ausência de quaisquer desses, não é de 

se conceder a tutela antecipatória, sob pena de decisão contra legem. 2. 

Caso em que os prova pericial afastou a existência de nexo causal entre a 

alegada moléstia e o histórico laboral da segurada. Ausência de 

verossimilhança (probabilidade do direito). AGRAVO DESPROVIDO. 

DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 70069049153, 

Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto 

Schreiner Pestana, Julgado em 13/05/2016)”. A probabilidade que autoriza 

o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação nesses elementos, sendo necessário o convencimento do 

juiz de que o direito é provável para conceder a tutela provisória. A 

probabilidade do direito, de natureza notavelmente documental, pressupõe 

a existência de documento que, para o juízo de admissibilidade em análise 

perfunctória, seria capaz de demonstrar o direito invocado, senão 

vejamos; Da análise dos autos, verifico que os autores optaram por fazer 

o vestibular de medicina junto a ré, em virtude publicidade veiculada de 

que todas as vagas do aludido curso estariam cobertas por 100% de 

financiamento pelo sistema de financiamento público do FIES. Após 

realizarem as matrículas e cursarem vários semestres, em específico oito 

semestres, somente agora, foi alegado pela Universidade que não seria 

possível a realização do Financiamento junto ao FIES e que estes deveriam 

pagar a taxa de rematrícula no montante de R$ 9.450,00 (nove mil 

quatrocentos e cinquenta reais) para continuarem seu curso. Todavia, por 

verificar que a instituição de ensino superior permitiu que os 

autores/alunos fossem matriculados em todos os semestres anteriores 

sem quaisquer problemas, encaminhando-lhes inclusive, e-mail para 

confirmação de dados para a Rematrícula de aluno com vínculo de 

financiamento estudantil (FIES) (Id. nº 14364724, 14364855), entendo que 

é inoportuna a atual cobrança da taxa de rematrícula dos alunos, em 

virtude da relação que estes vem tendo com a instituição no decorrer dos 

últimos 04 (quatro) anos o que evidencia a boa fé no relacionamento da 

instituição com os alunos, visto que não se pode desconsiderar que 

fizeram oito semestres do curso, contando com a liberação do Fies; 

Entendo ainda, que as normas do Código de Defesa do Consumidor são 

perfeitamente aplicáveis aos contratos de prestação de serviços 

educacionais, a fim de regularizar eventuais distorções contidas no 

contrato, mesmo diante da autonomia das instituições de ensino prevista 

no artigo 207 da Constituição Federal. Isso porque as instituições de 

ensino enquadram-se no conceito de fornecedor inserto no art. 3º da Lei 

8.078/90, inferindo-se ser de consumo a relação estabelecida entre elas e 

seus alunos, motivo pelo qual, inverto o ônus da prova para facilitação da 

defesa de seus direitos (CDC, art. 6º, VIII). Tais elementos evidenciam 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 na possibilidade de ficarem sem cursar o semestre 2018/2, o que 

pode lhes pode gerar grandes prejuízos, configurando o segundo requisito 

autorizador da medida. DIANTE DISSO, CONCEDO PARCIALMENTE A 

TUTELA PLEITEADA para DETERMINAR a intimação da requerida, para que 

providencie a rematrícula de todos os autores no 8º semestre do curso de 

medicina 2018/2, e seguintes, sem que lhes sejam cobrados quaisquer 

valores e que se abstenham de incluir seus nomes dos cadastros de 

inadimplentes, até o deslinde desta ação, sob pena de multa que arbitro em 

R$ 1.000,00 (mil reais), para cada negativa de rematrícula (por aluno). Nos 

termos do artigo 334, caput, CPC, designo audiência de conciliação para o 

dia 12/09/2018, às 08:00 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) (Assinado 

digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1006314-29.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ERCILIA NEVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HERDEIROS DOS SÓCIOS DA IMOBILIÁRIA GLÓRIA (RÉU)

Magistrado(s):
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ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1006314-29.2018.8.11.0002. 

AUTOR: ERCILIA NEVES DA SILVA RÉU: HERDEIROS DOS SÓCIOS DA 

IMOBILIÁRIA GLÓRIA Vistos... Analisando os autos, verifico que a autora 

indicou para figurar no polo passivo os herdeiros dos sócios da Imobiliária 

Glória Ltda., no entanto, não indicou quem seriam estas pessoas, tão 

pouco as qualificou. Dessa forma, determino que a autora emende a inicial, 

oportunidade onde deverá indicar e qualificar os herdeiros da Imobiliária 

Glória, para que possam ser devidamente citados (CPC, art. 319, II). Para 

tanto, concedo o prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento da 

inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006576-76.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLA ADRIANA FELITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1006576-76.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: BANCO DO BRASIL S.A REQUERIDO: CARLA ADRIANA 

FELITO Vistos... Considerando o teor da Resolução n.° 01/2015/TP, 

publicada no DJE n.° 9468, de 30/01/2015, que criou a Vara Especializada 

de Direito Bancário na Comarca de Várzea Grande (MT), DETERMINO a 

redistribuição destes autos de natureza bancária para a vara 

especializada. Ao Cartório Distribuidor para as devidas providências. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006577-61.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ REI DE FRANCA E SILVA FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER BATISTA GOMES NASCENTE JUNIOR OAB - MT18499-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDILBERTO DE SOUZA E SILVA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1006577-61.2018.8.11.0002. 

AUTOR: LUIZ REI DE FRANCA E SILVA FILHO RÉU: EDILBERTO DE SOUZA 

E SILVA Vistos... Em se tratando de Jurisdição Voluntária, DECLINO EX 

OFFICIO DA COMPETÊNCIA em favor de uma das Varas de Família e 

Sucessões dessa Comarca, para onde o processo deverá ser novamente 

distribuído, nos termos da Resolução nº 11/2017/TP. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006584-53.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MRV PRIME XVII INCORPORACOES SPE LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT0016160S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALETICIA DA SILVA MENDES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1006584-53.2018.8.11.0002. 

EXEQUENTE: MRV PRIME XVII INCORPORACOES SPE LTDA EXECUTADO: 

ALETICIA DA SILVA MENDES Vistos... Analisando a inicial e os 

documentos que a instruem, não localizei pedido de justiça gratuita, tão 

pouco comprovante de pagamento referente ao recolhimento das custas e 

taxas judiciárias. Dessa forma, DETERMINO a intimação da parte autora 

para que no prazo de 15 (quinze) dias providencie o recolhimento das 

custas e taxas processuais de ajuizamento, sob pena de cancelamento da 

distribuição deste feito (art. 290, NCPC). Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006597-52.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE INCORPORACOES SPE 

LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT0016160S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WESTHANLLEY VALADARES DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1006597-52.2018.8.11.0002. 

EXEQUENTE: MRV PRIME PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE 

INCORPORACOES SPE LTDA EXECUTADO: WESTHANLLEY VALADARES 

DE SOUZA Vistos... Analisando a inicial e os documentos que a instruem, 

não localizei pedido de justiça gratuita, tão pouco comprovante de 

pagamento referente ao recolhimento das custas e taxas judiciárias. 

Dessa forma, DETERMINO a intimação da parte autora para que no prazo 

de 15 (quinze) dias providencie o recolhimento das custas e taxas 

processuais de ajuizamento, sob pena de cancelamento da distribuição 

deste feito (art. 290, NCPC). Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente 

por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1004163-27.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA DE MORAES (AUTOR)

DJANIRA MORAES PORTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE APARECIDA GONCALVES OAB - MT4533/O (ADVOGADO)

EDUARDO AUGUSTO BORDONI MANZEPPI OAB - MT0009203A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JANDIRA MORAIS PORTO (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1004163-27.2017.8.11.0002. 

AUTOR: MARIA AUXILIADORA DE MORAES, DJANIRA MORAES PORTO 

RÉU: JANDIRA MORAIS PORTO Vistos. Compulsando os autos, verifico 

que a audiência de justificação foi redesignnada para o dia 13 de agosto 

de 2018, às 14horas. Assim, retornem os autos à secretaria para 

cumprimento da decisão prolatada. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Várzea Grande, 4 de julho de 2018. (Assinado 

digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito em substituição legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001355-49.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MADESHOPPING COMERCIO DE MADEIRAS E LAMINADOS LTDA - ME 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON RODRIGO KELM OAB - MT0010092A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

S. G. DO NASCIMENTO - ME (RÉU)

CLEITEJANE ALVES DE FREITAS (RÉU)

SOLANGE GOMES DO NASCIMENTO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 
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VÁRZEA GRANDE INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 

1001355-49.2017.8.11.0002; Valor causa: R$ 9.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[CHEQUE, INADIMPLEMENTO]; 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

MADESHOPPING COMERCIO DE MADEIRAS E LAMINADOS LTDA - ME 

Parte Ré: RÉU: CLEITEJANE ALVES DE FREITAS, SOLANGE GOMES DO 

NASCIMENTO, S. G. DO NASCIMENTO - ME O presente expediente tem por 

finalidade a intimação de Vossa Senhoria para que, apresente a 

comprovação do recolhimento das custas para distribuição da carta 

p r e c a t ó r i a ,  n o  p r a z o  d e  c i n c o  d i a s .  P r o c e s s o : 

1001355-49.2017.8.11.0002; Valor causa: R$ 9.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) OBSERVAÇÃO: O processo 

está integramente disponibilizado pelo Sistema do PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. VÁRZEA 

GRANDE - MT, 31 de julho de 2018 Atenciosamente. DUMARA KLENA 

NOGUEIRA DE CASTILHO VOLPATO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª 

VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO 

BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 - TELEFONE: (65) 36888440

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001656-93.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON BRENDON ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA NATALINA ALVES OAB - 019.292.791-40 (REPRESENTANTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1001656-93.2017.8.11.0002; Valor causa: R$ 11.812,50; Tipo: 

Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[SEGURO, ACIDENTE DE TRÂNSITO, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CITAÇÃO]; Recuperando: Sim/Não; 

Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: ANDERSON BRENDON ALVES 

DOS SANTOS REPRESENTANTE: MARIA NATALINA ALVES Parte Ré: 

REQUERIDO: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria para 

APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 dias. 

OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º 

DA LEI 11.419/2006. VÁRZEA GRANDE , 31 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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002505-65.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN FRANCISCO DA GAMA (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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1002505-65.2017.8.11.0002; Valor causa: R$ 13.500,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[SEGURO, ACIDENTE DE TRÂNSITO, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CITAÇÃO]; Recuperando: Sim/Não; 

Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: IVAN FRANCISCO DA GAMA Parte 

Ré: REQUERIDO: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria para 

APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 dias. 

OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º 

DA LEI 11.419/2006. VÁRZEA GRANDE , 31 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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003387-27.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO JUSCELINO TOMICHA (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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1003387-27.2017.8.11.0002; Valor causa: R$ 13.500,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[SEGURO, ACIDENTE DE TRÂNSITO, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CITAÇÃO]; Recuperando: Sim/Não; 

Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: PEDRO JUSCELINO TOMICHA Parte 

Ré: REQUERIDO: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria para 

APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 dias. 

OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º 

DA LEI 11.419/2006. VÁRZEA GRANDE , 31 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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009325-03.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS PEREIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT0012893A (ADVOGADO)

MARCOS ANTONIO LUCAS DA SILVA OAB - MT22009/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1009325-03.2017.8.11.0002; Valor causa: R$ 10.068,31; Tipo: 

Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: JOSE CARLOS PEREIRA DO NASCIMENTO Parte Ré: 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. O presente expediente tem por finalidade 

a intimação de vossa Senhoria para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À 

CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 dias. OBSERVAÇÃO. O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. VÁRZEA 

GRANDE , 31 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
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004933-20.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1004933-20.2017.8.11.0002; Valor causa: R$ 13.500,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[SEGURO, ACIDENTE DE TRÂNSITO, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CITAÇÃO]; Recuperando: Sim/Não; 

Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: EDILSON PEREIRA DA SILVA Parte 

Ré: REQUERIDO: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria para 

APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 dias. 

OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º 

DA LEI 11.419/2006. VÁRZEA GRANDE , 31 de julho de 2018. 

Atenciosamente, CELIA REGINA BRANDAO CONTE Gestor(a) Judiciário(a) 

ASSINATURA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL 

DE VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 - TELEFONE: (65) 36888440

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 340052 Nr: 7999-30.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIANNE RAMOS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO LUCIO SANTANA DE 

OLIVEIRA - OAB:16751, JOSE VALERIO JUNIOR - OAB:OAB/MT17.529

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DAVOGLIO 

ARRUDA - OAB:OAB/MT 16.504B, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:MT/13.431-B

 Intimação ao autor para manifestar sobre a comprovação do cumprimento 

voluntário da parte requerida, no prazo de 10 dias. NADA MAIS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 284243 Nr: 3256-45.2012.811.0002

 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: EZAUREA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO JUNIOR L. DE SOUZA FILHO, DIVINO 

MARCOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO ARRUDA 

CUSTODIO - OAB:7782-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE A 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA PELA EMPRESA DE CORREIOS E 

TELÉGRAFOS, NO PRAZO DE CINCO DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 369102 Nr: 18766-30.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO E 

TEOLOGIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONY MARIA DA SILVA - 

OAB:15.447-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE A 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA PELA EMPRESA DE CORREIOS E 

TELÉGRAFOS, NO PRAZO DE CINCO DIAS. NADA MAIS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 302688 Nr: 23547-66.2012.811.0002

 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: OLIVEIRA SILVA TÁXI AÉREO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio Luiz Claudio jaques Junioe, Luiz Claudio 

Jaques Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO ARENALES FRANCO - 

OAB:88395/SP, ROBSON SANÇÃO LOPES - OAB:OAB/SP226746

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação foi apresentada no prazo legal.

 Outrossim, em cumprimento ao despacho exarado nestes autos, 

impulsiono este processo a remessa de Expediente para o Diário da 

Justiça Eletrônico com intimação à parte autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 dias. NADA MAIS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 298111 Nr: 18611-95.2012.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HIROSHI OKAJIMA, VERA LUCIA LOPES OKAJIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OCUPANTE DO IMOVEL QUADRA 24, 

GENÉSIO, CELSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7.182/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO 

NEGATIVA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE CINCO DIAS. 

NADA MAIS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 437165 Nr: 5240-25.2016.811.0002

 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: VANDERLEI CAVALHEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:MT 12.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE A 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA PELA EMPRESA DE CORREIOS E 

TELÉGRAFOS, NO PRAZO DE CINCO DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 388033 Nr: 4112-04.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL DEVINO DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAISSON ANDREI MARCANTE - 

OAB:11.373/MT, SILVIO JOSÉ BENITTES DA SILVA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERALA 

DURAND - OAB:28.610/GO

 Certifico que o recurso de apelação de fls. 178/189 apresentado pelo 

requerido, foi interposto no prazo legal, bem como encaminho intimação ao 
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requerente para ofertar as contrarrazões, no prazo de 15 dias em 

conformidade com a Legislação processual. NADA MAIS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 385240 Nr: 2181-63.2015.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODO SHOP TRANSPORTES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANA TEIXEIRA - 

OAB:201849/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em consideração a solicitação de pesquisa via INFOJUD, o 

Merítíssimo Juiz de Direito titular desta secretaria proferiu decisão de fls. 

90, bem como as informações cadastrais de fls. 91/92, devendo o autor 

analisar se o endereço fornecido trata de nova localização ou endereço já 

fornecido nos autos. Assim, o requerente deverá manifestar em seguida 

conforme decisório descrito comprovando a diligência pendente. NADA 

MAIS.

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000365-58.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS BATISTA DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO PEREIRA DE SOUZA OAB - MT13434/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUELI DE PAULA (RÉU)

JISMAEL PIRES DE OLIVEIRA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE CARTA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

C O N C I L I A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o :  P r o c e s s o : 

1000365-58.2017.8.11.0002; Valor causa: R$ 24.756,04; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: [COMPRA E VENDA, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MATERIAL] Parte Autora: JOAO CARLOS BATISTA DE ALMEIDA Parte Ré: 

RÉU: JISMAEL PIRES DE OLIVEIRA e outros Pessoa(s) a ser(em) 

citadas(s) Nome: SUELI DE PAULA Endereço: RUA 10, Nº 51, BOA 

ESPERANÇA, CUIABÁ - MT - CEP: 78068-727 VÁRZEA GRANDE, 31 de 

julho de 2018 Senhor(a) Requerido: SUELI DE PAULA, A presente carta, 

referente ao feito acima identificado, tem por finalidade a CITAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de PARTE REQUERIDA, por todo o conteúdo 

do despacho ao final transcrito e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) 

segue(m) anexa(s) como parte integrante desta carta, para responder, 

caso queira, a ação, bem como, INTIMAÇÃO para comparecer à audiência 

de conciliação que designada para o dia 11 de Setembro de 2018, às 

17h20min, que se realizará neste fórum, com endereço abaixo descrito. 

Despacho/Decisão: Vistos. Cite-se/ intime-se o réu, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer em audiência de conciliação 

que designo para o dia 23 de maio de 2017, às 15h30, constando que a 

peça contestatória deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias 

após a realização do ato, sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, no que for cabível (artigo 335, inciso I, CPC/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 aplicação 

de multa, na forma do artigo 334, §8º, do NCPC. Após a contestação, 

vistas automáticas à parte autora para que, em 15 (quinze) dias, 

apresente a sua peça de impugnação à contestação (art. 351, NCPC). 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Várzea 

Grande, 22 de fevereiro de 2017. (Assinado digitalmente) André Mauricio 

Lopes Prioli - Juiz de Direito Vistos etc. Defiro o petitório acostado no Id. 

8116990. Em assim sendo, procedo as seguintes deliberações: 1) Inclua 

no polo passivo da presente demanda SUELI DE PAULA, observando os 

respectivos dados no petitório acima mencionado. 2) Redesigno audiência 

de conciliação para o dia 11 de setembro de 2018, às 17h20min, 

consignando os endereços de ambos os requeridos na mesma petição. 

Intime-se e cumpra-se. Várzea Grande, 11 de junho de 2018. (assinado 

digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI - Juiz de Direito 

ADVERTÊNCIAS: 1. 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 NCPC).Registro ainda que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com a aplicação o de 

multa, na forma do art. 334, § 8º, do NCPC.Não havendo o comparecimento 

de qualquer das partes ou, comparecendo, não houver autocomposição, 

poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) 

dias a iniciar da data da audiência de conciliação supra ou da última 

sessão de conciliação, caso houver (art. 335, I, do NCPC), sob pena de 

aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344 do NCPC). 

Atenciosamente DUMARA KLENA NOGUEIRA DE CASTILHO VOLPATO 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 36888440

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000365-58.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS BATISTA DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO PEREIRA DE SOUZA OAB - MT13434/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUELI DE PAULA (RÉU)

JISMAEL PIRES DE OLIVEIRA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE CARTA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

C O N C I L I A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o :  P r o c e s s o : 

1000365-58.2017.8.11.0002; Valor causa: R$ 24.756,04; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: [COMPRA E VENDA, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MATERIAL] Parte Autora: JOAO CARLOS BATISTA DE ALMEIDA Parte Ré: 

RÉU: JISMAEL PIRES DE OLIVEIRA e outros Pessoa(s) a ser(em) 

citadas(s) Nome: JISMAEL PIRES DE OLIVEIRA Endereço: RUA AROEIRA, 

495, AC2, JARDIM IMPERIAL II, CUIABÁ - MT - CEP: 78076-000 VÁRZEA 

GRANDE, 31 de julho de 2018 Senhor(a) Requerimento: JISMAEL PIRES DE 

OLIVEIRA e outros A presente carta, referente ao feito acima identificado, 

tem por finalidade a CITAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de PARTE 

REQUERIDA, por todo o conteúdo do despacho ao final transcrito e da 

petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como parte integrante 

desta carta, para responder, caso queira, a ação, bem como, INTIMAÇÃO 

para comparecer à audiência de conciliação que designada para o dia 11 

de Setembro de 2018, às 17h20min que se realizará neste fórum, com 

endereço abaixo descrito. Despacho/Decisão: Vistos. Cite-se/ intime-se o 

réu, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer em 

audiência de conciliação que designo para o dia 23 de maio de 2017, às 

15h30, constando que a peça contestatória deverá ser apresentada no 

prazo de 15 (quinze) dias após a realização do ato, sob pena de aplicação 

da confissão e da revelia, no que for cabível (artigo 335, inciso I, 

CPC/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 aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, 

do NCPC. Após a contestação, vistas automáticas à parte autora para 

que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua peça de impugnação à 

contestação (art. 351, NCPC). Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo. Várzea Grande, 22 de fevereiro de 2017. (Assinado 

digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli - Juiz de Direito Vistos etc. Defiro 

o petitório acostado no Id. 8116990. Em assim sendo, procedo as 

seguintes deliberações: 1) Inclua no polo passivo da presente demanda 

SUELI DE PAULA, observando os respectivos dados no petitório acima 

mencionado. 2) Redesigno audiência de conciliação para o dia 11 de 

setembro de 2018, às 17h20min, consignando os endereços de ambos os 

requeridos na mesma petição. Intime-se e cumpra-se. Várzea Grande, 11 

de junho de 2018. (assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI 

- Juiz de Direito ADVERTÊNCIAS: 1. 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 NCPC).Registro ainda que o 

não comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com a aplicação o de 

multa, na forma do art. 334, § 8º, do NCPC.Não havendo o comparecimento 

de qualquer das partes ou, comparecendo, não houver autocomposição, 

poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) 

dias a iniciar da data da audiência de conciliação supra ou da última 
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sessão de conciliação, caso houver (art. 335, I, do NCPC), sob pena de 

aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344 do NCPC). 

Atenciosamente, DUMARA KLENA NOGUEIRA DE CASTILHO VOLPATO 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 36888440

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004645-72.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HEVERTON SILVA DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO D AMICO MADI OAB - MT0014322A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MIRIAM MARIA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1004645-72.2017.8.11.0002; 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: HEVERTON SILVA DE 

AMORIM Parte Ré: REQUERIDO: MIRIAM MARIA DA SILVA Vistos. Recebo 

a emenda à inicial, eis que apresentada de forma satisfatória (id. 

10760732). Trata-se de Ação pelo Procedimento Comum c/c Tutela 

Provisória de Urgência proposta por HEVERTON SILVA DE AMORIM em 

desfavor de MIRIAN MARIA DA SILVA, ambos qualificados nos autos em 

epígrafe. Aduz que, em 30 de junho de 2016, formulou contrato de compra 

e venda com a requerida, vendendo um veículo Marca MIS/CAMINHONETA, 

MODELO I/GM CAPTIVA SPORT V6FWD, 2010/2011, COR PRETA, PLACA 

EQG6071, RENAVAN 00284489204, no valor de R$50.000,00 e 

comprando o CAMINHÃO M. BENZ/1721, 1997/1997, COR BRANCA, COM 

BAÚ DE 11 METROS, PLACA COG 2343/ES, RENAVAN 00680933956, pelo 

valor de R$70.000,00. Como forma de pagamento o autor teria que quitar o 

financiamento da caminhonete no prazo de 60 dias, e pagar R$20.000,00 

com 7 cheques de R$3.000,00, o primeiro seria depositado no prazo de 35 

dias. No dia 28 de dezembro de 2016, de posse do caminhão, o autor foi 

parado no posto da PRF e, em razão da existência de bloqueio de 

circulação, o veículo foi apreendido. Ao entrar em contato com a requerida 

o autor foi informado que tomaria as providencias necessárias para a 

liberação do veículo. Ocorre que, o procurador da requerida, Sr. Amauri 

Lopes Pinto, efetuou a liberação do veículo junto a PRF, mas não o 

entregou ao requerente, que sentindo-se lesado registrou boletim de 

ocorrência e efetuou restrição administrativa junto ao DETRAN. Afirma 

que, ante a quebra contratual pela requerida não tem mais interesse na 

manutenção do contrato ou no caminhão, requerendo apenas a devolução 

da caminhonete de sua propriedade. Esclarece que o veículo em questão 

está financiado para o Banco OMNI S/A. Sustenta que está sendo lesado, 

pois não possui a posse de nenhum dos veículos, a caminhonete está com 

a documentação de licenciamento e Seguro DPVAT do ano de 2018 sem 

pagamento, bem como 3 (três) multas por excesso de velocidade, 

posteriores ao contrato. Assim, postula pela concessão de liminar para 

determinar que se proceda a busca e apreensão do veículo, facultando 

aos oficiais de Justiça utilizarem as prerrogativas que lhe cabem, 

entregando ao Requerente seu veículo, até decisão final deste 

processado. Requer seja notificado por telefone o Diretor do DETRAN, 

para as providências necessárias com a posterior comunicação oficial. 

Requerer a concessão dos benefícios da justiça gratuita. É o breve 

relatório. Fundamento e decido. Pois bem. Nos termos do art. 300 do CPC, 

a tutela de urgência será concedida quando houver a elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Da apreciação dos autos verifica-se que os 

requisitos supramencionados restaram evidentes no caso. A probabilidade 

do direito evidencia-se nos documentos constantes nos autos, os quais 

comprovam a realização de contrato de compra e venda, que em verdade 

é uma permuta, entre as partes, em 30 de junho de 2016 (id. 8203583) , 

sendo que o veículo adquirido pelo autor, um caminhão M. Benz com baú, 

foi apreendido tempos após pela PRF. O caminhão foi liberado para sua 

proprietária, ora requerida, em 3 de março de 2017 (id. 8203591), contudo 

este não retornou ao autor adquirente, conforme relatado pelo autor no 

Boletim de ocorrência registrado na mesma data (id. 8203600) De tal modo, 

a rescisão do contrato por parte da requerida restou evidenciado em 

razão da não devolução do caminhão ao autor, após a liberação pela PRF. 

Por sua vez, o perigo de dano evidencia-se no fato de o autor está sendo 

privado do uso do bem de sua propriedade, sendo que os documentos 

juntados demonstram o não pagamento do licenciamento, seguro DPVAT e 

IPVA da caminhonete, além de possuir multas em aberto por infração de 

trânsito (id. 8203600 - Pág. 5). Referidos fatos evidenciam o perigo de 

dano, haja vista que a requerida continua a usufruir dos veículos em 

questão sem devolver o veículo que pertencia ao requerente, o que lhe 

competia já que tomou de volta o caminhão objeto do contrato, gerando 

ônus para parte autora, além de infrações que podem resultar em perdas 

de pontos na carteira nacional de habilitação. Com efeito, in casu, a 

medida cautelar constritiva faz-se necessária para assegurar o direito da 

requerente ao bem, pois rescindido o contrato, bem como, inibir a 

acumulação de mais dívidas do veículo que está em nome do autor, as 

quais foram realizadas enquanto o veículo permanece sob a posse da 

requerida. Por outro lado, consigno que não há perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão (art. 300, § 3º, do CPC), pois em caso de 

improcedência da demanda o veículo poderá retornar à posse da 

requerida. Ante o exposto, nos termos do art. 301 do CPC, CONCEDO a 

tutela cautelar de urgência, para determinar a busca e apreensão do 

veículo MIS/CAMIONETA, MODELO I/GM CAPTIVA SPORT, V6FWD, ANO 

2010/2011, COR PRETA, PLACA EQG-6071, RENAVAM 00284489204, 

podendo ser localizado na Rua Maniçoba, nº 212, Umarizal, São Paulo/SP, 

CEP 05756-420 ou onde quer que se encontre, nomeando o autor e/ou seu 

procurador como fiel depositário do bem. Expeça-se a competente Carta 

Precatória para cumprimento do mandado de busca e apreensão. Deverá 

o Oficial de Justiça proceder a avaliação do bem, descrevendo o estado e 

individuando-o com todas suas características. Desnecessária a 

determinação de notificação do Gerente do Diretor do Detran, tendo em 

vista que nesta data procedeu-se a inclusão da restrição de circulação do 

mencionado veículo via sistema RENAJUD, conforme extrato a seguir 

juntado. Cite-se/ intime-se a parte requerida, com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias, para comparecer em audiência de conciliação que designo 

para o dia 11 de setembro de 2018, às 14horas, constando que a peça 

contestatória deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias após a 

realização do ato (artigo 335, inciso I, CPC). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação 

de multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Após a contestação, vistas 

automáticas à parte autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua 

peça de impugnação à contestação (art. 351, CPC). Concedo à parte 

autora os benefícios da gratuidade da justiça, nos moldes do art. 98 e 99 

do CPC. Intimem-se e cumpra-se, expedindo o necessário. Várzea 

Grande, 19 de abril de 2018. (Assinado digitalmente) André Mauricio 

Lopes Prioli Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006456-33.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IRMAOS GARCIA HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELDA COSTA PIRES CORTES OAB - GO21776 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (RÉU)

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1006456-33.2018.8.11.0002. Vistos, etc. 

Diante da manifestação expressa da parte autora quanto o seu interesse 

na autocomposição (§5º, art. 334, CPC), e em atendimento ao art. 334, 

caput, do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 26/09/2018, às 

17h a ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de 

Justiça deste Estado, nos termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, 

da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do 

CNJ. Fica, desde já, a parte autora intimada por meio da presente para 

comparecimento à respectiva solenidade, à luz do disposto no § 3º do art. 

334, do CPC. Citem-se as requeridas, por correio, para comparecimento a 

respectiva audiência com antecedência mínima de 20 dias. As partes 
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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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000170-39.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELENICE MARIA DE MORAES LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT0012893A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

 

Por meio do presente ato intimo a parte autora para, no prazo COMUM de 

10 (dez) dias, especificar as provas que ainda pretende produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1038287-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIOLA CRISTINE ABREU (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELBERT MAURO FERREIRA OAB - MT0013334A-A (ADVOGADO)

CARLOS ROBERTO NERES DA CUNHA OAB - TO2669 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUCELE JESSICA DA CRUZ RONDON (RÉU)

 

Por meio do presente ato intimo a parte autora para, no prazo de 10 (dez) 

dias, especificar as provas que ainda pretende produzir, justificando-as, 

sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009368-37.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARINDA ALZIRA NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT0012893A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Por meio do presente ato intimo a parte autora para, no prazo de 10 (dez) 

dias, especificar as provas que ainda pretende produzir, justificando-as, 

sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007216-16.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA TEREZA SOARES COSTA (AUTOR)

EDMAR PEREIRA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Luiz Augusto Arruda Custodio OAB - MT0011997S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIONE PINTO DA SILVA DANELICHEN (RÉU)

EMILIO DANELICHEN (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILLA DE ARAUJO BALDUINO MEDEIROS OAB - MT0009519A 

(ADVOGADO)

 

Por meio do presente ato intimo a parte autora para, no prazo de 10 (dez) 

dias, especificar as provas que ainda pretende produzir, justificando-as, 

sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001398-49.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BARBOSA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO TRANSPORTE INTERESTADUAL DE LUXO S/A - UTIL (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LIGIA MARIA BUENO DE SOUZA NEVES OAB - MT0012252A 

(ADVOGADO)

DIONE VALESCA XAVIER DE ASSIS OAB - RJ163033 (ADVOGADO)

 

Por meio do presente ato intimo a parte autora para, no prazo de 10 (dez) 

dias, especificar as provas que ainda pretende produzir, justificando-as, 

sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001625-39.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERNANDES TEIXEIRA DE SOUZA OAB - MT0015203A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. B. JACINTO - EPP (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSEMARY MENEZES SOUZA OAB - MT0014905A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001625-39.2018.8.11.0002. AUTOR: 

CESAR DOS SANTOS RÉU: E. B. JACINTO - EPP Vistos etc. Sem prejuízo 

do julgamento antecipado da lide, venham as partes no prazo comum de 

10 (dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Oportunamente, venham-me conclusos para 

deliberações. Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001390-72.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MOTEL HORIZONTE LIMITADA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO OAB - MT0013537A-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)

 

Por meio do presente ato intimo a parte autora para, no prazo de 10 (dez) 

dias, especificar as provas que ainda pretende produzir, justificando-as, 

sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009411-71.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEIDE SANTOS NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOCRATES MOTA MARTINS OAB - MT20916/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 
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(ADVOGADO)

 

Por meio do presente ato intimo a parte autora para, no prazo de 10 (dez) 

dias, especificar as provas que ainda pretende produzir, justificando-as, 

sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008559-47.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DORIA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DA SILVA ALVES OAB - MT0011167A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Por meio do presente ato intimo a parte autora para, no prazo de 10 (dez) 

dias, especificar as provas que ainda pretende produzir, justificando-as, 

sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000264-21.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL CARLITO SANTANA MOREIRA (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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Por meio do presente ato intimo a parte requerida para, no prazo de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretende produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003278-76.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL ELIAS PEREIRA DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL ELIAS PEREIRA DE PAULA OAB - MT17399-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCUS DE ANICESIO SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA ROBERTA DE BRITO E SILVA RAMOS COSTA OAB - MT11197 

(ADVOGADO)

 

Por meio do presente ato intimo a parte requerida para, no prazo de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretende produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006954-66.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ORDALIA MARIA NUNES BOSCARDINI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRO AGOSTINHO DAS NEVES OAB - MT12818/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIA DE CAMPOS MACIEL (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAZARO ROBERTO SOUZA OAB - MT0004801A (ADVOGADO)

MAURA CECILIA GREGORIO DORILEO OAB - MT12184/O (ADVOGADO)

 

Por meio do presente ato intimo a parte requerida para, no prazo de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretende produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006629-57.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN GONCALO DE ALMEIDA (AUTOR)

IRENE SANTANA DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDECY LUIS DA SILVA OAB - MT0014228A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1006629-57.2018.8.11.0002. AUTOR: IVAN 

GONCALO DE ALMEIDA, IRENE SANTANA DE ALMEIDA RÉU: AGEMED 

SAUDE S/A Vistos. A parte autora formulou pedido de tutela visando o 

restabelecimento imediato do seu plano de saúde, bem como fornecimento 

do medicamento utilizado no tratamento, descurando de formular pedido 

final nesse sentido. Inexistindo formulação expressa do pedido final, se 

torna inviável a concessão de medida liminar que não seria concedida na 

sentença de eventual procedência do pedido. Isso porque o pedido 

antecipatório de uma tutela visa a satisfação imediata de um direito 

requerido em definitivo, razão pela qual há que existir uma 

correspondência direta entre a tutela jurídica requerida em definitivo na 

demanda e o pedido antecipatório de tutela. Destarte, determino venha a 

parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, suprir a irregularidade 

apontada, especificando o pedido final da ação, decorrente do pedido de 

tutela, sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único, CPC). 

Intimem-se. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 237733 Nr: 17509-43.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASSA FALIDA DA ALCOPAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA ELÉTRICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIANE KRUGER DO 

NASCIMENTO - OAB:12216/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Aportou aos autos petição de fls. 456/457 no qual a parte exequente 

afirma que houve o descumprimento da decisão judicial em relação a 

obrigação de fazer consistente em proceder com a emissão de novas 

faturas, conforme determinado na sentença proferida nos autos por parte 

da executada, bem como alega que não houve o pagamento voluntário do 

débito relativo aos honorários advocatícios sucumbenciais.

Dessa forma, requereu a aplicação de multa diária em desfavor da 

executada até o cumprimento da obrigação e penhora online de valores 

relativo aos honorários advocatícios sucumbenciais.

Pois bem. Inicialmente ressalto que a parte executada realizou o depósito 

relativo aos honorários advocatícios na quantia de R$ 1.856,18 na data de 

29/11/2017, conforme se observa do comprovante de depósito de fl. 

452v., razão pela qual indefiro o pedido de penhora online.

No que diz respeito ao pedido de aplicação de multa, verifico que a 

decisão de fl. 445 já estipulou multa diária no importe de R$ 1.000,00, 

limitadas a 30 (trinta) dias multas, em caso de descumprimento da 

obrigação. Assim, venha a parte exequente manifestar requerendo o que 

entender de direito para o deslinde útil do feito.

Após, venham-me os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

 Várzea Grande-MT, 12 de abril de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 411139 Nr: 17277-21.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUNIOR DE OLIVEIRA NOBRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARACAT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIA 

LTDA, IMOBILIÁRIA NOVO LAR LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO CALISTRO FERNANDES - 
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OAB:OAB/MT 14.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:4032/MT

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da correspondência devolvida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 219947 Nr: 219-15.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONCREFLEX PRÉ MOLDADOS LTDA-EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAJIWARA ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON DUQUES DOS SANTOS - 

OAB:14.234/MT, MONNY V. VICTOR COELHO AGUIAR SILVA - 

OAB:OAB/MT 6.976, VALÉRIA C. MUNHOZ VIVAN - OAB:5.956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON LUIS EHRLICH - 

OAB:75988/RS

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para comparecer nesta 

Secretaria a fim de promover a assinatura e retirada do Auto de 

Adjudicação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 373160 Nr: 21678-97.2014.811.0002

 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: MARIZA CRISTINA COSTA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMAT - CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR PARZIANELLO - 

OAB:16819/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-B

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação declaratória de inegixibilidade de débito c/c obrigação de 

fazer c/c danos morais movida por Mariza Cristina Costa Campos em 

desfavor de Centrais Elétricas Matogrossenses S/A - CEMAT.

Após o trânsito em julgado do r. acórdão prolatado nos autos a requerida 

compareceu aos autos e informou o depósito da quantia referente aos 

termos da condenação (fls. 155/156).

Em seguida a parte autora foi intimada para manifestar a respeito do 

depósito, valendo o seu silêncio como concordância tácita, porém 

manteve-se inerte, conforme se observa do teor da certidão de fl. 159.

Após os autos vieram conclusos para deliberação.

É o necessário. Decido.

O processo é de ser extinto em virtude da satisfação da obrigação 

imposta nos autos, uma vez que a requerida efetuou espontaneamente o 

pagamento do débito, conforme se observa à fl. 156.

Posto isso, declaro extinta a obrigação de pagar invocada nestes autos 

em virtude da satisfação da obrigação nos termos do artigo 526, § 3º do 

Código de Processo Civil. Sem custas e sem verba honorária nesta fase.

Transitado em julgado, e atendido o prazo inserto no Provimento n. 68 do 

CNJ, expeça-se alvará em favor da parte autora e em seguida 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Oportunamente, certifique-se o trânsito em julgado. Após, deem-se baixas 

e arquivem-se.

P.I.C. Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 30 de julho de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 442252 Nr: 7906-96.2016.811.0002

 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: WELLINGTON KAHIC PEREIRA GARCIA

 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 

CANO - OAB:8506-A

 Por meio do presente ato intimo as partes a respeito da perícia designada 

nos autos, que terá seu início no dia 16/08/2018, às 13h00min, por ordem 

de chegada, no Centro Médico CPA, sito à Rua Pelotas, Quadra 05, Lote 

07 - CPA I (fundos do terminal rodoviário), Cuiabá-MT. Deverá o periciado 

levar todos os documentos, atestados e exames complementares que, 

porventura, possam ser úteis à confecção do laudo pericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 205556 Nr: 1528-08.2008.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCINDO PEDROSO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMEIDA & ROCHA LTDA - CRISPEL 

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS, AILTON PEREIRA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OMAR KHALIL - OAB:11682/MT, 

WILLIAM KHALIL - OAB:OAB-MT 6487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito das informações de fls 132

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 339101 Nr: 7216-38.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDEMAR PINHEIRO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISANGELA LEÃO TAGINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO ARRUDA 

CUSTODIO - OAB:MT 11.997

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Antes de analisar os pedidos de fl. 59, determino que o exequente aporte 

aos autos cálculo atualizado da dívida no prazo legal.

Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Várzea Grande-MT, 30 de julho de 2018.

 LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 452259 Nr: 12904-10.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARNES BOI BRANCO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO NAKAMURA GUIDA PEDROSO EIRELI 

EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CECILIA DA SILVA GALLINA - 

OAB:14.831

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Venha o exequente, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar requerendo o 

que entender de direito para o andamento útil do feito.

Ainda, ressalto que o exequente deverá em igual prazo aportar aos autos 

planilha atualizada do débito exequendo.

Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 30 de julho de 2018.

 LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 399431 Nr: 11026-84.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO SERGIO MARTINS FELTRIN JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEMIR FEGURI - OAB:10.335, 
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SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:MT 10.208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se requerendo o que entender de direito, visando 

o regular andamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 488881 Nr: 7413-85.2017.811.0002

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR JERONIMO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARGEMIRO JOÃO COLOMBARI - ME, R. DA 

ROCHA & CIA LTDA, XANDU ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, 

JANDA PARTICIPAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTINO ANTONIO DA SILVA 

NETO - OAB:OAB-MT6707

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO RAFAEL DE OLIVEIRA - 

OAB:59842/PR, THAIS RENATA ZAMARCHI SANTINI - OAB:55341/PR

 Por meio da presente certidão, intimo a parte recorrida para, no prazo de 

15 (quinze) dias, apresentar Contrarrazões.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008287-53.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PAULO FIEL (AUTOR)

BERMIRA MARIA DA SILVA FIEL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER BATISTA GOMES NASCENTE JUNIOR OAB - MT18499-O 

(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):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1008287-53.2017.8.11.0002. Vistos, etc. 

Francisco Paulo Fiel e Bermira Maria da Silva Fiel propuseram a presente 

ação de reparação por danos materiais c/c indenização por danos morais 

c/c pedido de tutela antecipada em face de Banco Cetelem Brasil (Banco 

BGN S/A), aduzindo, em suma, que no segundo semestre de 2013 a parte 

requerida entrou em contato com a parte autora e lhe ofereceu um 

empréstimo consignado consistente em 10 (dez) parcelas de R$ 520,00 

(quinhentos e vinte reais), o qual o primeiro autor aceitou, tendo recebido, 

em janeiro/2014, o valor de R$ 4.624,86 (quatro mil, seiscentos e vinte e 

quatro reais e oitenta e seis centavos) em sua conta. Salientam que o 

desconto em folha deveria ter encerrado em junho/2015, entretanto, desde 

setembro/2014 até a presente data o primeiro autor vem sendo cobrado, já 

tendo atingido o valor de R$ 19.760,00 (dezenove mil, setecentos e 

sessenta reais) em descontos. Assim, postularam pela repetição do 

indébito no valor de R$ 55.985,38 (cinquenta e cinco mil, novecentos e 

oitenta e cinco reais e trinta e oito centavos), bem como pela condenação 

da parte requerida em danos morais, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e 

cinco mil reais). Juntaram documentos de Ids. 10544374 a 10544384. No 

Id. 10855296 foi indeferida a liminar. Audiência de conciliação realizada 

conforme termo de Id. 11854759, oportunidade em que a parte requerida 

pugnou pela aplicação da multa prevista no art. 334, §8º do CPC à parte 

autora. O requerido apresentou contestação acompanhada de 

documentos nos Ids. 12089269 a 12089313, alegando preliminarmente 

decadência, bem como impugnação à justiça gratuita concedida à parte 

autora. Aduziu que a parte autora firmou o contrato n. 36-141538/14314, 

em 14/08/2014, com previsão de pagamento em 60 (sessenta) parcelas de 

R$ 520,00 (quinhentas e vinte reais), tendo sido liberado em seu favor a 

quantia de R$ 15.068,09 (quinze mil, sessenta e oito reais e nove 

centavos), por meio de TED ao Banco 001, Agência 1216, Conta Corrente 

104445-1. Afirma que a parte autora está efetuando os pagamentos deste 

empréstimo desde agosto/2014 sem apresentar qualquer alegação de 

desconhecimento do contrato, bem porque foi-lhe informado acerca de 

todas as condições contratuais, tendo assinado o contrato e assim anuído 

com seus termos. Dessa forma discorreu acerca da impossibilidade de se 

declarar a inexistência do débito e rescisão contratual, inexistência de 

dano material e moral, impossibilidade de repetição de indébito e aplicação 

de litigância de má-fé. Ao final, requereu o acolhimento das preliminares, 

condenação em litigância de má-fé e improcedência dos pedidos. Intimada 

a parte autora para apresentar impugnação, esta requereu a desistência 

da lide (Id. 13267502), tendo a parte requerida discordado da referida 

pretensão (Id. 13456800). No Id. 13758776 as partes foram intimadas para 

especificarem as provas, oportunidade em que a parte requerida requereu 

a designação de audiência de instrução e julgamento (Id. 13973237) e a 

parte autora pugnou pelo julgamento antecipado da lide (Id. 14246299). 

Após, os autos vieram-me conclusos para deliberação. É o relato. 

Fundamento e decido. Passo ao julgamento antecipado da lide com fulcro 

no art. 355, inciso I, do CPC, por entender que o processo encontra-se 

pronto para a prolação da sentença, não havendo necessidade de outras 

provas além das existentes nos autos, eis que a matéria de fato 

encontra-se satisfatoriamente corroborada por documentos. Da preliminar 

de Decadência Analisando os autos verifico não ser cabível aplicar, na 

espécie, o prazo decadencial do inc. II, do art. 26, do Código de Defesa do 

Consumidor, uma vez que o pedido se funda na condenação da requerida 

em repetição de indébito e danos morais, não havendo o que se falar em 

vício aparente ou de fácil constatação no fornecimento de produto 

durável. A esse propósito transcrevo o seguinte aresto: CONSUMIDOR. 

TELEFONIA. SERVIÇO CANCELADO. COBRANÇA INDEVIDA. PRELIMINAR 

DE DECADÊNCIA REJEITADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INCIDÊNCIA DO 

ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME 

DO CONSUMIDOR NO SERASA. DANO MORAL CONFIGURADO. 

SENTENÇA MANTIDA. 1. A preliminar de decadência vai rejeitada, pois 

inaplicável o art. 26, II, do CDC. A demanda versa sobre fato do serviço 

cujo prazo aplicável é o do art. 27 do CDC, de 5 anos. (...). RECURSO 

DESPROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível Nº 71004077996, Primeira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Lucas Maltez Kachny, Julgado 

em 20/08/2013). Deste modo, não configurada a decadência, rejeito a 

preliminar arguida. Da impugnação a justiça gratuita A requerida impugna a 

concessão do benefício da justiça gratuita deferida aos autores, alegando 

que ele não juntou aos autos documentos que comprove a sua real 

necessidade para a concessão do benefício. Com efeito, entendo que 

desmerece acolhimento o pedido elaborado para revogar a concessão do 

benefício de gratuidade judiciária, à vista de que o ônus da prova quanto à 

capacidade financeira do autor recai sobre a requerida, a qual não se 

desincumbiu de tal mister. Deste modo, não merece prosperar a pretensão 

da requerida, até porque ela se limitou a apresentar alegações genéricas e 

desamparadas de quaisquer provas. A esse propósito: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA NATURAL - 

DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - AUSÊNCIA DE 

PROVA EM CONTRÁRIO. 1. O requerimento de justiça gratuita pode ser 

formulado a qualquer tempo ou grau de jurisdição e o seu deferimento, nos 

termos da Lei 1.060/50, ocorre mediante simples declaração de pobreza 

do requerente, pessoa natural. 2. A parte contrária poderá requerer a 

revogação dos benefícios de assistência, desde que prove a inexistência 

ou o desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão. Em não 

havendo contraprova deve prevalecer. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 

1.0241.13.002705-5/002, Relator(a): Des.(a) José Flávio de Almeida , 12ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/01/0016, publicação da súmula em 

04/02/2016) Portanto, sem maiores delongas, afasto essa questão prévia 

e mantenho, por ora, os benefícios da justiça gratuita concedida ao autor. 

Da ausência injustificada da autora na audiência de conciliação Narra a 

parte requerida que a autora não compareceu injustificadamente à 

audiência de conciliação designada nos autos, razão pela qual pugna pela 

aplicação de multa. Pois bem, considerando que a parte autora faltou 

injustificadamente à audiência de conciliação tem-se por configurado ato 

atentatório à dignidade da justiça. Por conseguinte, e com fundamento no 

artigo 334, § 8º, do CPC, aplico à referida parte multa de 2% (dois por 

cento) sobre o valor da causa. O valor da multa consiste em crédito em 

favor do Estado. Sobre a multa incidem correção monetária pela Tabela 

Prática do Tribunal de Justiça e juros moratórios a partir desta data. 

Assinalo à parte multada o prazo de 10 (dez) dias para que comprove o 

depósito judicial da multa. Feita a comprovação, comunique-se ao Estado 

para que adote as providências necessárias para levantamento da 

quantia. Em que caso de inércia da autora em efetuar o pagamento da 

multa comunique-se ao Estado para que o mesmo adote as medidas 

cabíveis para a cobrança do crédito. Do mérito A parte autora salienta ter 
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efetuado empréstimo com o requerido, em janeiro/2014, consistente em 10 

(dez) parcelas de R$ 520,00 (quinhentos e vinte reais), tendo recebido a 

quantia de R$ 4.624,86 (quatro mil, seiscentos e vinte e quatro reais e 

oitenta e seis centavos), contudo, passados cerca de 03 (três) anos os 

descontos continuam a ser efetuados, já tendo sido descontado dos seus 

proventos a quantia de R$ 19.760,00 (dezenove mil, setecentos e 

sessenta reais), motivo pelo qual pretende a repetição do indébito e 

indenização por danos morais. Já a parte requerida afirma que o contrato 

firmado com a parte autora perfazia a quantia de R$ 15.068,09 (quinze mil, 

sessenta e oito reais e nove centavos), o qual foi parcelado em 60 

(sessenta) vezes de R$ 520,00 (quinhentos e vinte reais). Nessa senda, 

denota-se que a parte requerida aportou aos autos cópia da cédula de 

crédito bancário, assinada pelo primeiro autor, de onde se observa que o 

valor liberado ao cliente, de fato, consiste na quantia de R$ 15.068,09 

(quinze mil, sessenta e oito reais e nove centavos), o qual tem como valor 

da parcela a quantia de R$ 520,00 (quinhentos e vinte reais), sendo a 

primeira em 15/10/2014 e a última em 15/09/2019, conforme Id. 12089297. 

Outrossim, verifico que a parte autora não negou a realização do referido 

contrato, limitando-se a pugnar pela desistência da demanda (Id. 

13267502), afirmando que o primeiro autor é portador de mal de Alzheimer, 

bem como que os autores não se recordam de terem levantado o valor 

consignado em sua conta, descurando de comprovar tais fatos. Ressalto 

que deveriam os autores ter demonstrado, por meio de outras provas, o 

alegado equívoco da instituição financeira em proceder a mais descontos 

que o devido referente ao empréstimo contratado, nos termos do disposto 

no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o que inocorreu. 

Ocorre que foi a instituição financeira quem trouxe aos autos a 

comprovação de que houve a contratação de 60 (sessenta) parcelas e 

não de apenas 10 (dez), como alegado na exordial, da qual decorrem os 

descontos no benefício de aposentadoria do primeiro autor, não havendo 

como se atribuir ao réu qualquer conduta ilícita que ensejasse a obrigação 

de indenizar, ainda mais, considerando que o conjunto probatório 

encartado aos autos proporciona exatamente entendimento oposto ao 

quanto deduzido na petição inicial. Como se sabe, a responsabilidade civil 

nasce da existência da relação causal entre a conduta ofensiva a direito 

alheio e o consequente dano ao bem jurídico tutelado, conforme disposto 

no artigo 186 do Código Civil. Dessa forma, não vinga o pleito indenizatório 

postulado pelos autores na exordial, uma vez que o agir ilícito por parte do 

requerido não foi demonstrado. Modo igual, não prospera o pleito de 

repetição do indébito, tendo em vista que não restou demonstrado que a 

instituição financeira cobrou indevidamente do primeiro autor parcelas a 

mais que o contratado. A propósito, leia-se a jurisprudência: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE 

CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - 

RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – PRESTAÇÕES DEVIDAS – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não configura 

cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova 

quando o tribunal de origem considerar substancialmente instruído o feito, 

declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento. 

Se nos autos está comprovada a contratação do empréstimo pela autora, 

através do extrato que confirma o depósito na da conta bancária, constitui 

exercício regular de direito os descontos das prestações. (TJMT - CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 18/06/2018). 

APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA E INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS 

E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS DEVIDOS. 

AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO 

DIREITO DO AUTOR. RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA. ÔNUS 

DO ART. 373, DO CPC/2015. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO 

CONTRATUAL DO EMPRÉSTIMO. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Incumbia ao autor desconstituir a relação contratual 

representada por instrumento legal e sem vícios exibido pelo banco de 

forma inconteste, por se tratar de fato constitutivo do seu direito, nos 

termos do art. 373, inciso I, do CPC/2015, da qual decorreram os 

descontos no benefício de aposentadoria do autor/apelante. 2. Não se 

desincumbindo o autor de tal ônus, é de rigor a manutenção da r. sentença 

recorrida de improcedência da pretensão inicial, pois não há como se 

atribuir ao réu qualquer conduta ilícita que ensejasse a obrigação de 

indenizar. RECURSO IMPROVIDO. (TJBA – Apelação n. 

0000216-75.2014.8.05.0253, Relator Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, 06/12/2017). Nesse passo ressalto que no Direito 

Processual Civil Brasileiro vige o sistema do ônus da prova, significando 

que ao afirmar os fatos o autor e o réu têm o ônus de provar as suas 

alegações, sob pena de não serem consideradas verdadeiras. Luiz 

Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitiero, in Novo Código 

de Processo Civil Comentado, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

2015, p. 394/395, prescrevem que “o art. 373, caput, CPC, distribui o ônus 

da prova de acordo com a natureza da alegação de fato a provar: ao 

autor cumpre provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do 

direito por ele afirmado; ao réu, a alegação de fato impeditivo, modificativo 

ou extintivo do direito afirmado pelo autor. As partes têm o ônus de alegar 

e o ônus de provar conforme nosso CPC. A atribuição do ônus da prova 

no direito brasileiro é realizada de maneira fixa pela nossa legislação”. 

Portanto, sem a prova dos fatos, as alegações do autor se tornam frágeis 

e inconsistentes, tendo em vista que desatendeu à regra do art. 373, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que manteve a sistemática do 

CPC/1973. Dessa forma, ausente os pressupostos que informam a 

espécie, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe. Da litigância 

de má-fé Diante de tudo que fora exposto, restou evidente que os 

requerentes se utilizaram de má-fé processual, uma vez que afirmaram 

que já haviam quitado o contrato, aduzindo que este possuía apenas 10 

(dez) parcelas, quando na verdade tinham pleno conhecimento da 

existência de um contrato referente a 60 (sessenta) parcelas, no qual 

obtiveram a quantia de R$ 15.068,09 (quinze mil, sessenta e oito reais e 

nove centavos). Agindo assim, caracterizada está a incidência da conduta 

inserta no inciso II do artigo 80 do Código de Processo Civil/2015, ou seja, 

a alteração da verdade dos fatos, sendo o quanto basta para condenar os 

autores por litigância de má-fé, nos termos do artigo 81 da lei processual 

civil. Nestes termos caminha a jurisprudência: “COMPRA E VENDA – 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – IMPERTINÊNCIA – 

NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO – COMPROVAÇÃO – ALEGAÇÃO DE QUE NÃO 

CONTRATOU COM A RÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – 

IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA – 

RECURSO NÃO PROVIDO. Tendo sido comprovado, ao contrário do que 

alegou a autora, que havia entre as partes contratos de compra e venda 

entabulados, bem como de seu descumprimento por parte da autora, 

ensejando a negativação de seu nome junto aos órgãos de proteção ao 

crédito, de rigor era mesmo a improcedência da presente ação 

indenizatória, ajuizada com a premissa de que não havia contratação entre 

as partes. Assim, alterando a autora a verdade dos fatos e pretextando a 

obtenção de vantagem indevida, pertinente a sua condenação por 

litigância de má-fé, sendo de rigor o não provimento do recurso, mantida 

sua condenação.” (TJ-SP - APL: 00368965920118260001 SP 

0036896-59.2011.8.26.0001, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 

15/12/2015, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/12/2015) Forte nessas razões, tenho que os requerentes devem ser 

condenados em litigância de má-fé processual, nos termos do art. 81 do 

CPC. Com estas considerações e fundamentos, julgo improcedentes os 

pedidos iniciais da presente ação de reparação por danos materiais c/c 

indenização por danos morais c/c pedido de tutela antecipada proposta 

por Francisco Paulo Fiel e Bermira Maria da Silva Fiel em desfavor de 

Banco Cetelem Brasil (Banco BGN S/A), ambos qualificados nos autos e 

em consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC/2015. 

Ainda, CONDENO os requerentes nas penas da litigância de má-fé, 

fixando-lhe multa no valor de 1% (um por cento) sobre o valor da causa 

(art. 81, CPC/2015). Em atendimento ao princípio da sucumbência, condeno 

os autores, com fundamento no artigo 85, caput, § 8º, do CPC, no 

pagamento de custas processuais e verba honorária, esta que arbitro em 

R$ 2.000,00 (dois mil reais), cuja exigibilidade fica suspensa por ser 

beneficiário da justiça gratuita. Transitado em julgado, determino sejam os 

autos remetidos ao arquivo, mediante as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Registre-se e Intimem-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001747-86.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ANTONIO ROMERO CAVALHEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO ROSALINO BREDA OAB - MT0014687A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SABARA NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA (RÉU)

SPE - GOLDEN GARDEN EMPRENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA (RÉU)
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Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103071/8/2018 Página 635 de 688



LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001747-86.2017.8.11.0002. AUTOR: JOAO 

ANTONIO ROMERO CAVALHEIRO RÉU: SPE - GOLDEN GARDEN 

EMPRENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA, SABARA NEGOCIOS E 

PARTICIPACOES LTDA Vistos, etc. JOÃO ANTÔNIO ROMERO 

CAVALHEIRO promove a presente ação de rescisão contratual com 

pedido de tutela de urgência em desfavor de SPE GOLDEN GARDEN 

EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA. e SABARÁ NEGÓCIOS E 

PARTICIPAÇÕES LTDA., alegando, em síntese, que em 22.12.2014 firmou 

um contrato particular de promessa e compra e venda de imóvel com a 

requerida, para aquisição da unidade n°. 16, quadra A1, com 215,56m², no 

condomínio denominado Golden Garden Residencial, nesta comarca, pelo 

valor total de R$ 76.899,07 (setenta e seis mil oitocentos e noventa e nove 

reais e sete centavos). Aduz que o pagamento do valor acordado se daria 

em 60 parcelas, e que vinha adimplindo rigorosamente os valores, tendo 

adimplido 13 parcelas que totalizam o valor de R$ 20.367,45 (vinte mil 

trezentos e sessenta e sete reais e quarenta e cinco centavos). Alega, 

contudo, que as obras estavam paralisadas, sem muito avanço, muito 

embora a entrega do imóvel estivesse prevista para dezembro/2016. 

Afirma que a partir de julho/2015 começaram a surgir várias 

irregularidades na construção, culminando na instauração de inquérito civil 

e no embargo da obra pela SEMA/MT. Diante disso, a parte requerida 

notificou o autor informando a impossibilidade de entregar o imóvel na data 

prevista lhe propondo a permutar com outro imóvel situado em outro 

empreendimento ou a permanência no empreendimento Condomínio Golden 

Garden, porém respeitando as exigências do procedimento administrativo 

junto a SEMA/MT, com o que não anuiu por entender se tratar de 

desvantagem abusiva. Afirma que em nenhum momento foi oportunizada a 

rescisão do contrato com a restituição dos valores já pagos, pelo que 

notificou a parte requerida quanto a sua pretensão, a qual se manteve 

silente, tendo inclusive encerrado suas atividades e abandonado o 

empreendimento. Dessa forma, e após expor suas razões jurídicas, 

requereu a concessão de tutela de urgência para que fosse determinada 

a averbação da existência da presente lide à margem da matrícula do 

imóvel sub judice, e, no mérito, a rescisão do contrato, devolução dos 

valores pagos e indenização por danos morais. Com a inicial vieram os 

documentos de ids. 5504513 a 5504514. Na decisão de id. 5508715 o 

pedido liminar foi deferido. Designadas audiências de conciliação, estas 

restaram infrutíferas, diante da não citação das requeridas (ids. 7301091 

e 9114723). Por fim, determinou-se a citação das requeridas, via edital (id. 

9728531), sendo-lhes nomeado curador especial que apresentou 

contestação por negativa geral (id. 10833757). A parte autora apresentou 

impugnação à contestação no id. 10896282. Instadas às partes a 

especificarem as provas que pretendem produzir, elas pugnaram pelo 

julgamento antecipado da lide (id. 13001257 e 13240699). Após, vieram os 

autos conclusos. Relatado. Decido. Passo ao julgamento antecipado da 

lide com fulcro no art. 355, inciso I, do CPC, por entender que o processo 

encontra-se pronto para a prolação da sentença, não havendo 

necessidade de outras provas além das existentes nos autos, eis que a 

matéria de fato encontra-se satisfatoriamente corroborada por 

documentos. Pois bem, pretende a parte autora rescisão do contrato 

firmado entre as partes com a consequente restituição da quantia de R$ 

20.367,45 (vinte mil trezentos e sessenta e sete reais e quarenta e cinco 

centavos) referente aos valores pagos, bem como a condenação das 

requeridas ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mi reais) a título de 

danos morais. Da análise dos autos verifico que o ponto fundamental para 

o deslinde desta lide apresenta-se na possibilidade de rescisão do 

contrato sub judice, em virtude da inadimplência das requeridas que não 

teriam realizados na data aprazada a construção do imóvel objeto do 

contrato firmado entre as partes. Analisando o contrato firmado entre as 

partes verifico que a previsão de conclusão da obra era de 36 (trinta e 

seis) meses a partir do efetivo registro da incorporação no registro de 

imóveis competente, com uma tolerância de até 180 (cento e oitenta) dias, 

conforme cláusula 8ª do “Compromisso de Compra e Venda de Unidade 

Autônoma do Condomínio Golden Garden residencial” firmado em 

22.12.2014, encartado no id. 5504509, p. 34. Contudo, até a propositura 

da presente ação, em 15.03.2017, o imóvel ainda não havia sido entregue 

e tampouco há previsão para tanto já que sequer havia sido iniciada a sua 

construção, conforme se observa das fotografias do local do 

empreendimento juntadas no corpo da petição inicial. A inércia no início da 

construção do empreendimento também é corroborado pela notificação 

encaminhada pela primeira requerida ao autor informando que a 

construção havia sido embargada pela SEMA (id. 5504513, p. 07/09), 

diga-se, por fatos que o autor não deu causa, porquanto o 

embargo/paralisação decorreu da inobservância por parte das requeridas 

quanto as regras ambientais exigíveis a construção do empreendimento, 

conforme parecer da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano 

desta Comarca (id. 5504513, 14/23) Assim, considerando que as 

requeridas se comprometeram a realizar a construção da unidade 

residencial, porém não o fez e é pouco provável que o faça diante das 

várias irregularidades apontadas no empreendimento, inexiste alternativa 

senão reconhecer a sua inadimplência, que faz nascer para o autor à 

possibilidade de postular a rescisão do contrato, na forma do art. 475, do 

Código Civil, segundo o qual “a parte lesada pelo inadimplemento pode 

pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, 

cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos”. 

Sobre o tema, confira os ensinamentos do prateado civilista Orlando 

Gomes: “Nos contratos bilaterais a interdependência das obrigações 

justifica a sua resolução quando uma das partes se torna inadimplente. Na 

sua execução, cada contratante tem a faculdade de pedir a resolução, se 

o outro não cumpre as obrigações contraídas. Esta faculdade resulta de 

estipulação ou de presunção legal. Quando as partes acordam-na, diz-se 

que estipulam o pacto comissório expresso. Na ausência de estipulação, 

tal pacto é presumido pela lei, que subentende a existência da cláusula 

resolutiva. Neste caso, diz-se que é implícita ou tácita.” [1] Na mesma linha 

a jurisprudência do nosso egrégio Tribunal de Justiça ressalta: “RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL - RESCISÃO CONTRATUAL - IMÓVEL RURAL - 

INADIMPLEMENTO - ADMISSIBILIDADE DA RESOLUÇÃO - INTELIGÊNCIA 

DO ARTIGO 475 DO CÓDIGO CIVIL/2002 - RECURSO IMPROVIDO. Diante 

do inadimplemento unilateral do contrato, o contratante pontual, que 

cumpriu sua obrigação, tem a opção de requerer em juízo a resolução da 

avença ou exigir o seu cumprimento.” (TJMT, Sexta Câmara Cível, Recurso 

De Apelação Cível Nº 43387/2007 - CLASSE II - 20 - Comarca De Tangará 

Da Serra, Rel. Exmo. Sr. Dr. Marcelo Souza De Barros, Data de 

Julgamento: 08-8-2007) Nesse permeio, faço um parêntese apenas para 

consignar que o Código de Defesa do Consumidor (arts. 7º, 25, §1º) 

estabelece a responsabilidade solidária de todos aqueles que integram a 

cadeia de negócios do produto fornecido ou serviço contratado, sendo 

evidente, portanto a responsabilidade da requerida Sabara Negócios e 

Participações Ltda. no presente caso, já que ela mantinha relação de 

parceira com a requerida Golden Garden, segundo documentos 

constantes nos autos (id. 5504513, p. 2 e 5), bem como porque promoveu 

a propaganda do empreendimento (art. 30/CDC), assumindo, assim, a 

responsabilidade pelo seu implemento no prazo pactuado. Desta forma, a 

culpa pela rescisão do contrato deve ser imputada à parte requerida, o 

que impõe a devolução dos valores pagos pelo autor, sem a retenção de 

qualquer importância pela parte requerida. Realmente, esse é o 

entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça: “Súmula 543: Na 

hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de 

imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a 

imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - 

integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente 

vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem 

deu causa ao desfazimento.” No mesmo sentido, segue os seguintes 

entendimentos jurisprudenciais: “APELAÇÃO. CONSUMIDOR. PROMESSA 

DE COMPRA E VENDA. RESOLUÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DO 

PROMITENTE VENDEDOR/CONSTRUTOR. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS 

PARCELAS PAGAS. SÚMULA Nº 543/STJ. 1. A rescisão do contrato 

objeto da demanda decorreu exclusivamente de ato do promitente 

vendedor/construtor, razão pela qual deve ser devolvida à promitente 

compradora a integralidade das parcelas pagas, conforme estabelece 

remansosa jurisprudência deste TJDFT, em consonância com o enunciado 

sumular nº 543/STJ. 2. Apelação conhecida e desprovida.” (TJDF, APC 

20140110955063, Rel. Silva Lemos, 5ª Turma Cível, julgado em 

30.09.2015). “APELAÇÕES CÍVEIS - CONTRATO DE COMPRA E VENDA – 

(...) RESCISÃO POR CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE VENDEDOR - 

ADMISSIBILIDADE - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - NÃO 

CONSTATAÇÃO - RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS QUITADAS - 

INTEGRALIDADE - RETENÇÃO - NÃO CABIMENTO – (...) A inexecução 

voluntária do contrato impõe o ressarcimento das perdas e danos 

eventualmente suportados pelos promitentes compradores. Indevida a 

retenção de parcela do preço quando o rompimento do vínculo se dá por 
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inadimplência da promitente vendedora. (...)” (TJMG - Apelação Cível 

1.0188.14.006896-9/002, Relator(a): Des.(a) Anacleto Rodrigues (JD 

CONVOCADO) , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/03/2016, 

publicação da súmula em 15/04/2016) Com efeito, o valor a ser devido se 

refere aquele indicado na inicial no importe de R$ 20.367,45 (vinte mil 

trezentos e sessenta e sete reais e quarenta e cinco centavos), à vista da 

juntada do extrato de pagamento no id. 5504509, p. 37/38. Do dano moral 

Quanto ao dano moral, dispõe o art. 186, do Código Civil que “aquele que, 

por omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito a causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. Na 

hipótese versanda, o elemento culpa foi imputado à parte requerida, que 

agiu de modo contrário ao previsto no contrato, pois não procedeu com a 

entrega do imóvel residencial na data aprazada. Muitos doutrinadores, 

assim com parte da jurisprudência, verbalizaram o entendimento de que o 

negócio frustrado não configura danos morais, mas apenas meros 

aborrecimentos. Contudo, não se pode esquecer que a temática versa 

sobre questão de grande relevância social, que mexe com os sonhos e 

expectativas daqueles que pretendem adquirir a sua casa própria, enfim, o 

primeiro empreendimento de importância em suas vidas. E isso é planejado 

por anos e anos, pois se busca o melhor lugar para criar seus filhos, 

receber os amigos, familiares e, ainda, de ver concretizada a tão almejada 

estabilidade. Portanto, a frustração do negócio, aliado aos inúmeros 

esforços empreendidos em prol de um objetivo real, somente não 

alcançado por quebra dos deveres de conduta da parte requerida, como 

cooperação e confiança, configura ato ilícito e autoriza o reconhecimento 

dos danos morais, nos termos da norma antes falada. Desse modo, a 

parte requerida deve ser compelida ao pagamento da indenização pelos 

danos morais. Quanto ao estabelecimento pecuniário do dano, este 

trata-se de matéria atribuída à prudente discricionariedade do Juiz, porque 

a doutrina e a jurisprudência ainda não construíram critérios objetivos e 

seguros para tanto. Em todo caso, para o renomado civilista Arnaldo 

Marmitt, os elementos integrantes do Dano Moral são: “a) modificação para 

pior no estado da vítima; b) estado permanente e prolongado da alteração 

advinda do efeito danoso; c) causação de um dano moral ao lesado, 

consistente na humilhação, tristeza, prostração, constrangimento, enfim, 

uma diminuição no estado de espírito e felicidade, em conseqüência da 

lesão[2]”. Na presente, atento às circunstâncias do caso concreto, eis que 

reconhecida a responsabilidade da parte requerida, as condições 

econômico-financeiras das partes e o grau de sofrimento experimentado 

pelo autor, considero que a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelos 

danos morais a em favor do autor se mostra bastante razoável. Em suma, 

tenho como justa a quantia acima. Porquanto, o objetivo da indenização 

por danos morais não é o enriquecimento do autor e tampouco o 

empobrecimento das rés, tendo, sim, conforme posicionamento do colendo 

Superior Tribunal de Justiça “dupla função reparatória e penalizante[3]”. 

No mesmo caminho trilha a jurisprudência do egrégio Sodalício 

Matogrossense: “Apelação Cível - Ação de Indenização Por Dano Moral 

(...). Ao quantificar o valor da indenização, o julgador deve observar a 

gravidade da ofensa, de forma a atenuar o sofrimento do ofendido, sem 

deixar que o montante sirva de fonte de locupletamento fácil” (TJMT - 4ª 

Câmara Cível, Recurso de Apelação Cível n. 8057/2005 - Classe II - 20 – 

Comarca Capital, Protocolo n. 8057/2005, Data de Julgamento: 02-5-2005, 

Relatora. Exma. Srª. Drª. Marilsen Andrade Adario,). Posto isto, julgo 

parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: a) declarar rescindindo 

o Compromisso de Compra e Venda de Unidade Autônoma do Condomínio 

Golden Garden Residencial (ids. 5504509, p. 32/35) firmado entre as 

partes; b) condenar solidariamente as requeridas ao pagamento da 

quantia de R$ 20.367,45 (vinte mil trezentos e sessenta e sete reais e 

quarenta e cinco centavos), a título de devolução das quantias pagas, 

cujo valor deverá corrigido monetariamente pelo INPC a partir do 

desembolso de cada parcela e juros de mora de 1% ao mês a partir da 

citação; c) condenar solidariamente as requeridas ao pagamento da 

quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor do autor a título de 

compensação por danos morais, cujo valor deverá ser corrigido 

monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE 

(Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do 

evento danoso (Súmula 54, STJ), quer seja, data que o imóvel deveria ser 

entregue. Em consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do 

CPC. Outrossim, revogo a liminar deferida nos autos, diante da 

desnecessidade de manutenção de registro da presente ação na margem 

do imóvel objeto do presente litígio, mesmo porque o autor não possui 

nenhum interesse no imóvel, tanto é que sua pretensão alicerça na 

rescisão do contrato mantido entre as partes. Oficie-se ao cartório 

competente. Condeno a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e na verba honorária, esta arbitrada em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da condenação, ante a natureza e importância da causa, o 

grau do zelo do trabalho profissional, o local da prestação dos serviços e 

o tempo despendido (art. 85 § 2º, CPC). Transitado em julgado, aguarde o 

cumprimento voluntário da obrigação no prazo de quinze (15) dias, findo o 

qual, não havendo qualquer manifestação, ordeno sejam os autos 

remetidos ao arquivo. P.I. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES 

Juiz de Direito [1] Contratos, 18ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 1998, pág. 

171. [2] “Perdas e danos”, Aide Editora, p. 15. [3] RSTJ 33/513 - Resp. 3 

220-RJ - registro 904 792, trecho do voto do relator Ministro Cláudio 

Santos.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003439-57.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANE NOBRE DE ASSIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT0014100A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA JOAO DE BARRO LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LIONAY LOPES FIGUEIREDO OAB - MT21323/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003439-57.2016.8.11.0002. AUTOR: 

JULIANE NOBRE DE ASSIS RÉU: CONSTRUTORA JOAO DE BARRO LTDA - 

ME Vistos, etc. Juliane Nobre de Assis promove a presente “ação de 

reparação de danos materiais c/c danos morais com pedido de liminar” em 

desfavor de Incorporadora e Construtora João de Barro Ltda., aduzindo, 

em síntese, que firmou contrato de compra e venda de imóvel na planta 

com a requerida, em 22/04/2014, pelo valor total de R$ 75.240,00 (setenta 

e cinco mil, duzentos e quarenta reais), razão pela qual efetuou o 

pagamento das arras do valor de R$ 3.240,00 (três mil trezentos e 

quarenta reais) referente a primeira etapa do contrato, sendo que quanto 

ao saldo remanescente no importe de R$ 72.000,00 (setenta e dois mil) foi 

quitado mediante obtenção de financiamento perante à Caixa Econômica 

Federal. Aduz que até a data da propositura da ação o imóvel não havia 

sido entregue, tendo tomado conhecimento de que a Secretaria do Meio 

Ambiente barrou a construção do condomínio Residencial Vida Nova, onde 

adquiriu seu imóvel, assim, salienta que o atraso na entrega do bem vem 

lhe causando enormes prejuízos, razão pela qual requereu a concessão 

de tutela de urgência para que seja suspensa a cobrança da taxa de 

evolução de obras, com a devida notificação à Caixa Econômica Federal. 

No mérito requer a condenação da requerida ao pagamento de R$ 

9.330,40 (nove mil trezentos e trinta reais e quarenta centavos), relativos 

aos danos materiais suportados em virtude do pagamento do valor de R$ 

3.240,00 (três mil duzentos e quarenta reais) referente a arras; R$ 

3.341,55 (três mil trezentos e quarenta e um reais e cinquenta e cinco 

centavos), referente a taxa de evolução de obra até o mês de setembro 

de 2016; R$ 400,00 (quatrocentos reais), relativo a pagamento extra e R$ 

2.348,85 (dois mil trezentos e quarenta e oito reais e oitenta e cinco 

centavos), correspondente ao pagamento do imposto ITBI. Ainda, pugnou 

pela condenação da requerida ao pagamento de R$ 9.330,40 (nove mil 

trezentos trinta reais e quarenta centavos) a título de danos morais em 

razão do atraso na entrega do imóvel. Juntou documentos de ids. 3220119 

a 3220311. Na decisão de id. 4825170 o pedido liminar foi indeferido. 

Audiência de conciliação inexistosa no id. 10396857. A requerida 

apresentou contestação acompanhada de documentos nos ids. 10707244 

a 10707622, alegando preliminarmente a incompetência deste juízo em 

razão da existência de litisconsórcio passivo necessário entre a requerida 

e Caixa Econômica Federal e impossibilidade jurídica em virtude da perda 

do objeto. No mérito, alega que o atraso na entrega da obra se deu por 

caso fortuito ou força maior, pois houve desmoronamento da estação de 

tratamento do Bairro Milton Figueiredo ocasionando a interrupção da obra 

por um longo período, razão pela qual não pode ser responsabilizada pelo 

evento. Alega não ser de sua responsabilidade a cobrança de valores de 

juros de obra, bem como afirma não ser ilegal a referida cobrança e do 

imposto ITBI e, portanto não há justificativa para que haja devolução de 

valores em dobro. Ainda, afirma que o valor pago de R$ 400,00 
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(quatrocentos reais) diz respeito à taxa do residencial que a autora 

adquiriu e não deve ser ressarcido em virtude não haver qualquer 

abusividade na sua cobrança. Assevera não haver qualquer abusividade 

na cláusula de tolerância e a inexistência de dano moral e material e ao 

final, requereu a improcedência dos pedidos iniciais. Impugnação a 

contestação no id. 11601432. Em seguida as partes foram intimadas para 

manifestarem a respeito de eventuais provas que ainda pretendiam 

produzir, porém estas permaneceram inertes. Após, vieram os autos 

conclusos. Relatado. Decido. Do julgamento antecipado da lide Passo ao 

julgamento antecipado da lide com fulcro no art. 355, inciso I, do CPC, por 

entender que o processo encontra-se pronto para a prolação da 

sentença, não havendo necessidade de outras provas além das 

existentes nos autos, eis que a matéria de fato encontra-se 

satisfatoriamente corroborada por documentos. Da competência da 

Justiça Estadual A requerida alega a incompetência absoluta da Justiça 

Estadual, tendo em vista litisconsórcio necessário envolvendo a Caixa 

Econômica Federal, ente com responsabilidade contratual pela fiscalização 

da obra e por consequência na prorrogação do prazo de entrega. Assim, 

afirma a necessidade do agente financeiro compor a lide com 

consequente remessa dos autos a Justiça Federal. Da análise dos 

pedidos formulados na petição inicial observo que a autora pugna pela 

restituição dentre outros valores o montante pago a título de evolução da 

obra em virtude do atraso na entrega da obra por eventual culpa da 

requerida e uma indenização de danos morais por atraso na entrega do 

imóvel, ou seja, não está em discussão nestes autos o Programa 

Governamental e muito menos se discute irregularidades no Contrato 

Pactuado entre a autora e a Caixa Econômica Federal, versa a presente 

ação só e somente só sobre descumprimento de Contrato Pactuado entre 

a autora e a empresa requerida, sem que se ventile um único ilícito civil 

atribuível à Caixa Econômica Federal, razão pela qual a inclusão da 

instituição financeira no polo passivo da demanda é desnecessária. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – 

ATRASO NA ENTREGA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR DE 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL - REJEITADA 

–ATRASO NA ENTREGA DA OBRA E DAS CHAVES – EXAURIMENTO DE 

TODOS OS PRAZOS CONTRATUAIS - ATRASO INJUSTIFICADO - DANOS 

MATERIAIS (DANOS EMERGENTES) - ALUGUÉIS - CABIMENTO - DANOS 

MORAIS - REDUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A inclusão da 

Caixa Econômica Federal no polo passivo da demanda é desnecessária, 

pois ela atuou somente como agente financeiro responsável pelo 

financiamento realizado pelo Apelado, continuando a Construtora com a 

obrigação de cumprir os prazos pactuados. A cláusula firmada no 

contrato de compra e venda estipulando prazo de tolerância para o 

término da construção, em regra, não é abusiva, sobretudo, quando se 

trata de empreendimento imobiliário com diversas unidades autônomas, 

entretanto, ultrapassados todos os prazos legais, devida a reparação. 

Caracterizada a necessidade de locação de moradia e a impossibilidade 

de uso do imóvel adquirido, é devida a reparação por danos emergentes 

durante o tempo da mora da vendedora (STJ, AgRg no AREsp 

748.501/RJ). Ponderadas as circunstâncias do caso concreto, os critérios 

do artigo 944 do CC, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, 

bem como o aspecto sociopedagógico da medida, o valor de R$ 15.000,00, 

fixado na sentença recorrida, mostra-se exagerado, principalmente se for 

levado em consideração o valor do imóvel (R$52.000,00). Assim, a quantia 

de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se revela adequada e proporcional ao 

caso concreto.” (TJMT - Ap 92747/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, 

Publicado no DJE 30/10/2017) Portanto, considerando a inexistência de 

litisconsórcio passivo necessário, não há que se falar na incompetência 

deste juízo para julgar a presente demanda, razão pela qual afasto a 

presente preliminar. Da perda do objeto A requerida ainda alega a perda 

do objeto da demanda, sob o argumento de que houve a entrega do imóvel 

a parte autora, razão pela qual requereu a extinção do feito sem o 

julgamento do mérito. Desde logo ressalto que a preliminar não merece 

prosperar, tendo em vista que a entrega do imóvel sequer consta como um 

pedido formulado pela autora, pois conforme acima mencionado a ação 

tem como objeto o eventual ressarcimento a título de danos morais e 

materiais em virtude do suposto atraso na entrega na obra. Dessa forma, 

rejeito a presente preliminar. Do Mérito Da Aplicação do Código de Defesa 

do Consumidor Pretende a autora com a presente ação a condenação da 

requerida em danos materiais e morais por não ter promovido a entrega da 

unidade residencial unidade residencial localizada na quadra 05, lote 05, 

do Residencial Vida Nova, no prazo estipulado. Contudo, alega a requerida 

que não cometeu qualquer ato ilícito capaz de gerar o dever de indenizar a 

parte autora. Inicialmente ressalto a aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor no caso sub judice, visto que a relação estabelecida entre as 

partes é eminentemente uma relação de consumo, a teor do art. 3º, §1º, 

do CDC. Nesse sentido: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. SÚMULA Nº 83/STJ.1. O Código de Defesa do Consumidor 

atinge os contratos de compra e venda nos quais a incorporadora se 

obriga a construir unidades imobiliárias mediante financiamento. Acórdão 

em harmonia com a jurisprudência deste Superior Tribunal. Precedentes. 

Incidência da Súmula nº 83/STJ. 2. Agravo regimental não provido.” (STJ – 

AgRg no AREsp 120.905/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª 

Turma,J. 06/05/2014, DJe 13/05/2014). Portanto, reconheço que as 

normas do Código de Defesa do Consumidor devem ser aplicadas ao 

presente caso. Do atraso na entrega do bem O contrato firmado entre as 

partes informa a previsão de conclusão da obra em 18 (dezoito) meses a 

partir da data de assinatura do contrato com a Caixa Econômica Federal, a 

qual poderia ser prorrogada por até 06 (seis) meses, bem como a 

prorrogação por tempo indeterminado na existência de caso fortuito ou 

força maior, conforme prevê a cláusula nº 8 da avença (id. 10707276 - 

página 05): “D ENTREGA E EMISSÃO DE POSSE Cláusula Oitava. A 

PROMITENTE VENDEDORA se obriga a concluir o imóvel 18 (dezoito) 

meses a partir data de assinatura do contrato com a CAIXA ECONÔMICA 

FEDERAL, com uma tolerância de até 06 (seis) meses, ressalvando-se em 

relação ao prazo a ocorrência de chuvas prolongadas, escassez de 

materiais na praça, mão-de-obra especializada e greves, sem qualquer 

tipo de ressarcimento da PROMITENTE VENDEDORA ao(s) PROMITENTE(S) 

COMPRADOR(ES). Parágrafo Primeiro – Na superveniência de caso 

fortuito ou força maior, a prorrogação prevista no caput será por tempo 

indeterminado nos termos do Código Civil.” (id. 9368929 - página 01). Na 

espécie, observo que inexiste qualquer abusividade na referida cláusula 

no que diz respeito à prorrogação do prazo pelo período de 06 (seis) 

meses, uma vez que se trata de ajuste padrão a qual vem sendo 

largamente admitida pelos egrégios Tribunais, haja vista a complexidade 

dos empreendimentos da construção civil, bem como das condições 

climáticas e jurídico-administrativas que os envolve. Realmente, a esse 

respeito, colho os seguintes arestos: “APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE 

COMPRA E VENDA. INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL. DANO MORAL. 

ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA. 

COBRANÇA DE ENCARGOS ANTES DA CONCLUSÃO DA OBRA. O Código 

de Defesa do Consumidor é aplicável às empresas que exercem atividade 

de construção e incorporação, nos termos do art. 3º, § 2º do CDC. A 

previsão contratual da tolerância de 180 dias na entrega da obra não se 

afigura abusiva. Na verdade é uma cláusula padrão nos contratos como o 

da espécie, em que se trata de empreendimento complexo e sujeito a 

situações involuntárias das mais variadas, ditas de força maior, que 

podem levar ao atraso na entrega de unidades edilícias. Descabe a 

cobrança de juros compensatórios, bem como de qualquer encargo, nos 

contratos de promessa de compra e venda de imóvel, antes da entrega 

das chaves. DERAM PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME.” 

(TJRS, Apelação Cível Nº 70055116255, Vigésima Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em 

13/11/2013.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

COBRANÇA ABUSIVA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - 

TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA QUANTO AO PAGAMENTO DE 

ALUGUÉIS - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC - 

ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL - CLÁUSULA QUE PREVÊ 

PRORROGAÇÃO DE 180 DIAS - LEGALIDADE - PEDIDO DE ABSTENÇÃO 

DE COBRANÇA DOS JUROS DA OBRA - QUESTÃO AINDA NÃO 

APRECIADA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - DECISUM MANTIDO - 

RECURSO NÃO PROVIDO. A cláusula firmada no contrato estipulando 

prazo de tolerância de 180 dias para conclusão da obra, em regra, não é 

abusiva, sobretudo quando trata-se de empreendimento imobiliário com 

inúmeras unidades autônomas. Essa prorrogação expressamente 

convencionada não implica inadimplemento contratual se a entrega ocorrer 

dentro desse período.As questões não suscitadas nem debatidas em 

primeiro grau não podem ser apreciadas pelo Tribunal, em respeito ao 

princípio do duplo grau de jurisdição.” (TJMT - AI 76393/2014, DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 30/07/2014, Publicado no DJE 04/08/2014) No que diz respeito a 
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possibilidade de prorrogação do prazo de entrega da obra por prazo 

indeterminado em decorrência da alegação de caso fortuito e de força 

maior em virtude do desmoronamento da estação de tratamento de esgoto, 

a meu ver, as justificativas trazidas pela requerida não a exime da 

responsabilidade pelo atraso da entrega do imóvel. Isso porque, a 

comunicação do Departamento de agua e Esgoto – DAE juntada no id. 

10707483 por si só não evidencia a necessidade de atraso das obras em 

razão de caso fortuito ou força maior. De fato, o art. 393, do Código Civil 

reza que “o devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso 

fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles 

responsabilizado”. Nesse ponto, o renomado civilista Silvio Rodrigues, ao 

explanar sobre o tema, ensina que “o caso fortuito constitui um 

impedimento relacionado com a pessoa do devedor ou com sua empresa, 

enquanto a força maior advém de um acontecimento externo[1]”. Por esse 

enfoque, tenho que não restou comprovado a ocorrência de fato fortuito 

ou força maior que justificasse a prorrogação na entrega do 

empreendimento, pois a comunicação juntada no id. 10707483 apenas 

informa que houve o desmoronamento da estação de tratamento de 

esgoto doméstico do Bairro Milton Figueiredo, sendo então necessária a 

construção de uma nova estação para melhor atender aos interesses do 

empreendimento da requerida. Ora, a requerida, sequer demonstrou que o 

atraso na conclusão das obras se deu em virtude do desmoronamento da 

estação de tratamento de esgoto doméstico do Bairro Milton Figueiredo, 

visto que apenas consta nos autos tal informação que por si só não 

permite concluir a existência de um nexo entre causal entre o atraso da 

obra e o desmoronamento. Ademais, os problemas relativos ao 

saneamento básico junto a Departamento de Água e Esgoto de Várzea 

Grande - DAE, não podem ser considerados como caso fortuito ou força 

maior, diante do risco inerente à atividade exercida pela construtora, não 

podendo sob esta alegação se eximir da responsabilidade na demora na 

entrega de imóvel, pois todos estes fatores são previsíveis e devem ser 

considerados fortuito interno da atividade lucrativa da ré, fornecedora 

que, frente ao consumidor, nos termos dos arts. 12 e 14 do Código de 

Defesa do Consumidor, possui responsabilidade objetiva. Efetivamente, a 

esse respeito, trago à balha o seguinte julgado: “CIVIL E PROCESSO CIVIL. 

A P E L A Ç Ã O  C Í V E L .  R E S C I S Ã O  C O N T R A T U A L . 

CONSTRUTORA/INCORPORADORA. ATRASO ENTREGA DA OBRA. 

CULPA DA CONSTRUTORA. DEVOLUÇÃO VALOR PAGO. CASO 

FORTUITO. FORÇA MAIOR. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA PENAL 

COMPENSATÓRIA. RETENÇÃO 10% SOBRE O VALOR PAGO. ARTIGOS 

412 E 413 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Uma 

vez firmada a culpa da construtora que não conseguiu comprovar a 

incidência de caso fortuito ou força maior, imperiosa a devolução integral 

do valor pago, sem qualquer retenção, em que pese o contrato possa ter 

preconizado esse percentual em 25% (vinte e cinco por cento). 2. Já 

assentada na jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça que a alegação 

de falta de mão de obra e insumos utilizados na construção civil, bem 

como entraves supostamente impostos por órgãos públicos para a 

conclusão do empreendimento, não autorizam ou justificam o atraso na 

entrega da obra, já que inerentes ao ramo de atividade da empresa, que 

não pode transferir esse ônus para o consumidor. Precedentes desta 

Corte de Justiça. 3. A Cláusula que institui multa penal compensatória de 

30% (trinta por cento) sobre o valor atualizado do contrato, pode ser 

realinhada ou sopesada com base nos artigos 412 e 413 do Código Civil 

que autorizam o magistrado a reduzi-la equitativamente quando 

manifestamente excessivo o valor. Mostra-se suficiente para o 

ressarcimento do negócio desfeito a redução da Cláusula Penal abusiva 

para 10% (dez por cento) do valor pago diante da natureza e finalidade do 

negócio. Precedentes desta Corte de Justiça. 4. Deu-se parcial provimento 

ao recurso de apelação.” (TJDF, Acórdão n.934231 , 

20140310270133APC, Relator: SILVA LEMOS, Revisor: ANGELO 

PASSARELI, 5ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/03/2016, Publicado 

no DJE: 22/04/2016. Pág.: 216/224) Portanto, considerando que não restou 

demonstrado no caso a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, 

tenho que restou provado o atraso na entrega da unidade habitacional, 

visto que este deveria ter ocorrido em 27/08/2016, ou seja, 18 (dezoito) 

meses após a assinatura do contrato de financiamento habitacional 

ocorrido em 27/01/2015 (id. 3220181), porém o imóvel apenas foi entregue 

a autora em 05/09/2017 (id. 10707622). Dos juros cobrados em razão do 

atraso da obra Aduz a autora que em razão do atraso na entrega da obra 

foi compelida a arcar com encargos referente à taxa de construção 

perante a Caixa Econômica Federal, devendo a requerida restituir tais 

valores. De fato, a partir do momento em que o prazo para entrega do 

empreendimento foi ultrapassado, sem qualquer justificativa plausível para 

tanto, não cabe ao autor ser apenado com o pagamento de juros sobre o 

atraso da obra. Nessas circunstâncias, o pedido de restituição dos juros 

cobrados sobre a obra merece ser acolhido em parte, tendo por único 

motivo o ilícito contratual perpetrado pela requerida (atraso na entrega do 

imóvel no prazo estipulado), já que a autora se encontrava adimplente com 

suas obrigações. Efetivamente, a esse respeito, trago a lume o seguinte 

julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. 

IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA OBRA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS 

DA TUTELA PARA O FIM DE DETERMINAR À CONSTRUTORA O 

PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ALUGUEL E DE JUROS DE OBRA. 

DEFERIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM. PERÍCIA SOCIAL E PSICOLÓGICA 

REQUERIDA PELO AUTOR. Hipótese em que a determinação judicial de 

ressarcimento dos juros de obra até a data de entrega das chaves é 

suficiente para resguardar os interesses da parte agravante. Dano moral. 

Perícia social e psicológica. Ausência de decisão do juízo de origem no 

particular. Consequente inviabilidade do exame da questão nesta Corte. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.” (TJRS, Agravo de Instrumento 

Nº 70058524679, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Mylene Maria Michel, Julgado em 08/04/2014) Ademais, a autora 

comprovou nos autos por meio da planilha e extratos encartados no id. 

3220165 a cobrança dos valores referente a taxa a partir de 27/02/2015 

até a data de 27/09/2016. Assim, deve a requerida ressarcir a autora 

apenas os valores adimplidos a título de taxa de construção/evolução de 

obra a partir de 27/08/2016, já que este era o prazo final da entrega da 

obra. Dessa forma, considerando que a autora requereu a restituição do 

valor pago a título de taxa de evolução da obra até o mês de setembro de 

2016 (item 4.2 dos pedidos da inicial), deverá a requerida ressarcir a 

autora apenas o valor de R$ 285,71 (duzentos e oitenta e um reais e 

setenta e um centavos), relativo ao pagamento realizado em 27/09/2016, 

conforme comprovante de pagamento de id. 3220165 - página 13. Do dano 

material – restituição do ITBI e Arras No tocante a restituição do ITBI, o 

contrato encetado entre as partes, em sua cláusula décima oitava, estipula 

que “é de responsabilidade dos promitentes compradores o pagamento de 

todas as despesas com a escritura pública e registro do imóvel, inclusive 

o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI”. Vê-se, portanto, que 

constitui encargo da autora o pagamento do aludido tributo, cuja cláusula 

não é abusiva, pois segundo o art. 490 do Código Civil “ficarão as 

despesas de escritura e registro a cargo do comprador, e a cargo do 

vendedor as da tradição”. Assim, não tendo a autora manifestado o 

interesse de rescindir o contrato em testilha, mantém-se hígida a sua 

obrigação de arcar com as despesas necessárias a transferência do 

imóvel, dentre elas o pagamento do ITBI. Igualmente, a devolução do valor 

dado a título de sinal/arras poderia ser restituído na hipótese de rescisão 

contratual, por culpa da promitente vendedora, contudo, como já 

salientado, a autora não declarou na inicial que tinha essa pretensão 

rescisória, portanto não há que falar em restituição do que foi pago no 

início da relação contratual, pois decorrente do próprio negócio celebrado 

entre as partes. Deste modo, os pedidos de devolução do valor pago a 

título de ITBI e arras não merece acolhimento. Do dano moral Dispõe o art. 

186, do Código Civil que “aquele que, por omissão voluntária, negligência 

ou imprudência, violar direito a causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito”. Na hipótese versanda, o 

elemento culpa foi imputado às requeridas, que agiram de modo contrário 

ao previsto no contrato, em virtude do atraso na entrega do imóvel. Muitos 

doutrinadores, assim com parte da jurisprudência, verbalizaram o 

entendimento de que o negócio frustrado não configura danos morais, 

mas apenas meros aborrecimentos. Contudo, não se pode esquecer que a 

temática versa sobre questão de grande relevância social, que mexe com 

os sonhos e expectativas daqueles que pretendem adquirir a sua casa 

própria, enfim, o primeiro empreendimento de importância em suas vidas. E 

isso é planejado por anos e anos, pois se busca o melhor lugar para criar 

seus filhos, receber os amigos, familiares e, ainda, de ver concretizada a 

tão almejada estabilidade. Portanto, a frustração do negócio, 

consubstanciada pela ausência da entrega do imóvel ao seu tempo e 

modo, aliado aos inúmeros esforços empreendidos em prol de um objetivo 

real, somente não alcançado por quebra dos deveres de conduta da 

requerida, como cooperação e confiança, configura ato ilícito e autoriza o 

reconhecimento dos danos morais, nos termos da norma antes falada. 

Igual entendimento encontro no seguinte julgado do egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Minas Gerais, in verbis: “Tem o 
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promissário-comprador direito à rescisão contratual por descumprimento 

das obrigações do promitente- vendedor, devendo ocorrer a devolução 

integral das parcelas pagas, de forma simples, se não restou delineada a 

existência de má-fé, bem como indenização pelos danos morais sofridos 

havendo a ‘quebra dos deveres anexos do contrato’, a violação ao 

princípio da confiança” (TJMG - Número do processo: 

1.0024.08.192116-5/001(1), Relator: Luciano Pinto, Data do Julgamento: 

17/12/2009, Data da Publicação: 22/01/2010). Desse modo, as requeridas 

devem ser compelidas ao pagamento da indenização pelos danos morais. 

Quanto ao estabelecimento pecuniário do dano, este trata-se de matéria 

atribuída à prudente discricionariedade do Juiz, porque a doutrina e a 

jurisprudência ainda não construíram critérios objetivos e seguros para 

tanto. Em todo caso, para o renomado civilista Arnaldo Marmitt, os 

elementos integrantes do Dano Moral são: “a) modificação para pior no 

estado da vítima; b) estado permanente e prolongado da alteração advinda 

do efeito danoso; c) causação de um dano moral ao lesado, consistente 

na humilhação, tristeza, prostração, constrangimento, enfim, uma 

diminuição no estado de espírito e felicidade, em conseqüência da 

lesão[2]”. Na presente, atento às circunstâncias do caso concreto, eis que 

reconhecida a responsabilidade solidária da requerida, as condições 

econômico-financeiras das partes e o grau de sofrimento experimentado 

pela autora, considero que a quantia equivalente a R$ 9.330,40 (nove mil 

trezentos trinta reais e quarenta centavos), pelos danos morais se mostra 

bastante razoável. Em suma, tenho como justa a quantia acima. Porquanto, 

o objetivo da indenização por danos morais não é o enriquecimento do 

autor e tampouco o empobrecimento das rés, tendo, sim, conforme 

posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça “dupla função 

reparatória e penalizante[3]”. No mesmo caminho trilha a jurisprudência do 

egrégio Sodalício Matogrossense: “Apelação Cível - Ação de Indenização 

Por Dano Moral (...). Ao quantificar o valor da indenização, o julgador deve 

observar a gravidade da ofensa, de forma a atenuar o sofrimento do 

ofendido, sem deixar que o montante sirva de fonte de locupletamento 

fácil” (TJMT - 4ª Câmara Cível, Recurso de Apelação Cível n. 8057/2005 - 

Classe II - 20 – Comarca Capital, Protocolo n. 8057/2005, Data de 

Julgamento: 02-5-2005, Relatora. Exma. Srª. Drª. Marilsen Andrade 

Adario). Do dispositivo Posto isto, julgo parcialmente procedentes os 

pedidos formulados pela autora em desfavor da requerida apenas para: a) 

condenar a requerida a ressarcir a autora o valor adimplido por esta a 

título a taxa de construção junto a Caixa Econômica Federal no valor de R$ 

285,71 (duzentos e oitenta e um reais e setenta e um centavos), corrigido 

monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC a 

partir do pagamento realizado em 27/09/2016 e acrescidos de juros de 

mora no importe de 1% ao mês, a contar da citação ocorrida em 

20/07/2017 (id. 10250593) e, b) condenar a requerida ao pagamento da 

quantia R$ 9.330,40 (nove mil trezentos trinta reais e quarenta centavos), 

a título de compensação por danos morais, cujo valor deverá ser corrigido 

monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE 

(Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do 

evento danoso, quer seja, 27/08/2015, data em que o imóvel deveria ser 

entregue (Súmula 54, STJ). Em consequência, resolvo o mérito, na forma 

do art. 487, I do CPC. Diante da sucumbência recíproca, condeno as 

partes ao pagamento “pro rata” das despesas judiciais e honorários 

advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação, atento à natureza da ação, o tempo de tramitação, o local da 

prestação dos serviços e à combatividade dos patronos (CPC – §. 2º, do 

art. 85 c/c o art. 86), salientando que em relação a parte autora, fica 

sobrestada a sua exigibilidade, pois é beneficiária da justiça gratuita. Após 

o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição. P.I. Cumpra-se. 
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Direito Civil – Parte Geral das Obrigações, 30. ed., São Paulo: Saraiva, 

2002, v. 2, p. 239. [2] “Perdas e danos”, Aide Editora, p. 15. [3] RSTJ 

33/513 - Resp. 3 220-RJ - registro 904 792, trecho do voto do relator 

Ministro Cláudio Santos.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1007311-46.2017.8.11.0002. Vistos, etc. 

Rosivaldo da Silva Matheus propôs ação declaratória de inexistência de 

relação jurídica e débito c/c pedido de indenização por dano moral em face 

de Benchimol Irmão & Cia Ltda., aduzindo, em suma, que possui uma 

relação comercial com a empresa requerida sempre efetuando o 

pagamento correto, contudo, alega que a ré vendeu produtos para 

terceiros, e para sua surpresa teve seu nome inserido nos órgãos de 

proteção ao crédito (SPC/Serasa) pela parte requerida por um suposto 

débito no importe de R$ 114,00 (cento e quatorze reais) sob o contrato n°. 

2011419569006. Enfatiza que desconhece o valor cobrado e sustenta que 

a restrição é totalmente indevida, ainda aduz não ter sido notificado 

previamente da inclusão, razão pela qual requer seja declarada inexigível 

a dívida cobrada pela ré, bem como a condenação da requerida ao 

pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 

6.000,00 (seis mil reais). Juntou documentos de Ids. 10020341 a 

10020367. No Id. 10623209 foi realizada audiência de conciliação, a qual 

restou inexitosa. A requerida apresentou contestação no Id. 10777600, a 

qual veio instruída com os documentos de Id. 10777651, na qual alegou 

preliminarmente prevenção e coisa julgada. No mérito, aduz culpa 

exclusiva de terceiro e ausência de conduta ilícita praticada pela ré, que 

se a compra não foi efetivada pelo autor os seus dados foram utilizados 

por um terceiro/estelionatário, mesmo adotando todos os procedimentos 

de segurança, pois para si estava no exercício regular do seu direito. Ao 

final pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais. Impugnação à 

contestação foi apresentada pela requerente no Id. 10806857. As partes 

foram intimadas para especificarem provas que ainda pretendem produzir, 

sendo que somente a parte autora manifestou (Id. 13793038). É o relato. 

Fundamento e decido. Da prevenção A requerida alega prevenção do 1° 

Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT, para processar e julgar a presente, 

uma vez que a parte autora ajuizou a ação n. 0045292-32.2017.811.0001 

perante o referido Juízo. Pois bem, em que pese às alegações da empresa 

requerida, vislumbro que inexiste tal possibilidade, tendo em vista que o 

processo 0045292-32.2017.811.0001 foi extinto com resolução do mérito 

diante da homologação do acordo firmado entre as partes, assim ausente 

os requisitos que dispõe o art. 286, II do CPC. Portanto, rejeito a preliminar. 

Da coisa julgada De igual forma, salienta que a homologação do acordo, 

transitado em julgado, fez coisa julgada sobre a matéria ventilada neste 

feito. Em que pese a alegação do requerido esta também não merece 

prosperar, em virtude de que o contrato discutido no processo de n°. 

0045292-32.2017.811.0001 é o 2011419569005 e o contrato destes autos 

é o 2011419569006, portanto divergentes. Sem maiores delongas, rejeito a 

presente preliminar. Do mérito Passo ao julgamento antecipado da lide com 

fulcro no art. 355, inciso I, do CPC, por entender que o processo 

encontra-se pronto para a prolação da sentença, não havendo 

necessidade de outras provas além das existentes nos autos, eis que a 

matéria de fato encontra-se satisfatoriamente corroborada por 

documentos. A ação foi ajuizada com base em inscrição do nome do 

requerente no rol de inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito feito 

pela requerida em razão do débito no importe de R$ 114,00 (cento e 

quatorze reais) sob o contrato n°. 2011419569006, que supostamente se 

encontrava em nome da parte autora. O requerente afirma que não possui 

qualquer débito para com a requerida que justificasse a restrição acima 

descrita, uma vez que apesar de ter tido uma relação comercial com a ré 

sempre cumpriu com as suas obrigações. Analisando os autos, verifico 

que a razão está com o requerente, pois não ficou devidamente 

comprovada que foi ele quem efetuou a compra. Isso porque, instaurado o 

contraditório com a citação da requerida, ela anexou alguns documentos e 

entre eles dois comprovantes de compras (Id. 10777651 – pág. 17), 

contudo, as assinaturas nelas constantes estão visivelmente diferentes 

com os documentos assinados pela parte autora na procuração, 

declaração de hipossuficiência e no documento pessoal (ids. 10020345 e 

10020357), assim reforçando o alegado pelo autor na petição inicial. 

Outrossim, a requerida, ainda, alega que os fatos narrados nos autos 

podem decorrer de atos praticados por terceiro. Assim, prossegue sua 

defesa fundamentando no artigo 14, § 3°, II, da Lei n° 8.078/1990 – Código 

de Defesa do Consumidor – alegando que não pode ser responsabilizada 

por fato danoso causado por terceiro. Sob a ótica do Código de Defesa do 
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Consumidor, é consagrada a tese da responsabilidade objetiva, sendo 

prescindível de discussão a existência de culpa. O mesmo Codex, 

dispondo sobre as causas excludentes de responsabilidade, incluiu a 

culpa exclusiva de terceiro. O terceiro referido na lei é qualquer pessoa 

que não se identifica com os participantes da relação de consumo, e é 

este o invocado pela requerida como eximente de sua responsabilidade. 

Insta asseverar, no entanto, que a conduta culposa do terceiro deverá ser 

provada, como observa o jurista Zelmo Denari, um dos autores do 

anteprojeto do código, na obra Código Brasileiro de Defesa do 

Consumidor, 6ª edição, Editora Forense Universitária, p. 166: “Em 

decorrência da inversão do ônus da prova cabe ao fornecedor 

demonstrar a culpa exclusiva do consumidor ou terceiro.” Assim também 

entende o Supremo Tribunal Federal, conforme demonstrado pela 

jurisprudência: “RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANOS 

MORAIS. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO TELEFÔNICO. ALTO PARNAÍBA. 

CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO 

INEQUÍVOCA. MERO DISSABOR. A deficiência do fornecimento de energia 

elétrica pode justificar a paralisação do serviço de telefonia, em prejuízo 

da obrigação de continuidade, porém é indispensável a demonstração 

inequívoca da culpa exclusiva do terceiro, o que não se verifica na 

espécie. O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, 

mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da 

vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se 

dirige. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, 

provido”. (Resp 599538/MA; Recurso Especial 2003/0184958-1; Rel. Min. 

César Asfor Rocha; T4; j. 04/03/2004; DJ 06.09.2004, p. 268). (grifo 

nosso). “CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CULPA DO 

CONSUMIDOR E DE TERCEIRO. A responsabilidade objetiva prevista no art. 

14 do Código de Defesa do Consumidor é afastada quando provada a 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Recurso não conhecido”. 

(Resp 365008/MG; Recurso Especial 2001/0117494-7; Rel. Min. César 

Asfor Rocha; T4; j. 25.06.2002; DJ 11.11.2002, p. 222). (grifo nosso). 

Reportando ao caso em questão, a ré, necessariamente deveria ter 

demonstrado a culpa exclusiva de terceiro aludido, o que não restou 

provado, visto que nem mesmo sequer pode apontar ou identificar o 

pretenso culpado, se limitando a informar que também foi vítima, pois já 

suportou os prejuízos advindos da venda de produtos que não serão 

pagos. Friso, que os documentos juntados pela requerida não contém 

qualquer prova que venha a elidir a sua responsabilidade. Ora, a requerida 

não trouxe qualquer documento que pudesse comprovar a veracidade dos 

fatos por ele alegados, ônus que lhe incumbia, já que descabe ao autor 

fazer prova negativa. Portanto, sem a prova dos fatos, as alegações da 

requerida se tornam frágeis e inconsistentes, tendo em vista que 

desatendeu à regra do art. 373, inciso II, do Novo Código de Processo 

Civil, que manteve a sistemática do CPC/1973. Ademais, no Direito 

Processual Civil Brasileiro vige o sistema do ônus da prova, significando 

que ao afirmar os fatos o autor e o réu têm o ônus de provar as suas 

alegações, sob pena de não serem consideradas verdadeiras. Luiz 

Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitiero, in Novo Código 

de Processo Civil Comentado, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

2015, p. 394/395, prescrevem que “o art. 373, caput, CPC, distribui o ônus 

da prova de acordo com a natureza da alegação de fato a provar: ao 

autor cumpre provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do 

direito por ele afirmado; ao réu, a alegação de fato impeditivo, modificativo 

ou extintivo do direito afirmado pelo autor. As partes têm o ônus de alegar 

e o ônus de provar conforme nosso CPC. A atribuição do ônus da prova 

no direito brasileiro é realizada de maneira fixa pela nossa legislação”. 

Portanto, havendo provas de que o autor não se beneficiou com os 

serviços prestados pela requerida a dívida perde o seu caráter de 

exigibilidade, uma vez que indevida. Diante disso, é de ser declarada a 

inexistência do débito, no importe de R$ 114,00 (cento e quatorze reais) 

sob o contrato n°. 2011419569006, excluindo-se, definitivamente, a 

restrição creditícia, devendo arcar com as consequências advindas da 

indevida inclusão. Assim, uma vez que a requerida não trouxe à baila 

elementos que corroborassem com suas declarações, imperioso 

reconhecer que a inscrição do nome do autor no serviço de proteção ao 

crédito foi indevida e diante disso, a 4ª Turma do STJ estabeleceu o 

seguinte princípio: "A exigência de prova de dano moral (extrapatrimonial) 

se satisfaz com a demonstração da existência da inscrição irregular" 

nesse cadastro"(RESP. 165. 727, Relator Ministro Sálvio de Figueiredo 

Teixeira). Outrossim, conforme já deveras pacificado, o dano 

extrapatrimonial, ao contrário do dano material, que deve ser comprovado 

estreme de dúvidas, prescinde de provas, mesmo porque seria subestimar 

por demais o sentimento humano pretender que a vítima comprove a 

humilhação, o transtorno e o constrangimento, experimentados, bastando, 

apenas, a prova do ato injusto, praticado por outrem e para o qual a vítima 

não concorreu. Assim entende o insigne civilista Arnaldo Marmitt, em sua 

obra “Perdas e danos”, Aide Editora, p. 15, indicando os elementos 

integrantes do dano moral, acima explicitado, a saber: “a) modificação 

para pior no estado da vítima; b) estado permanente e prolongado da 

alteração advinda do efeito danoso; c) causação de um dano moral ao 

lesado, consistente na humilhação, tristeza, prostração, constrangimento, 

enfim, uma diminuição no estado de espírito e felicidade, em conseqüência 

da lesão”. O direito ao nome, meio por excelência através do qual se 

manifesta à identidade pessoal, é a mais rica e importante divulgação do 

direito à indenização, merecendo repúdio e gerando direito ao 

ressarcimento por dano moral o lançamento indevido e injusto de nome de 

consumidor junto a cadastro de órgãos que impõem restrição creditícia. No 

caso dos autos, a negligência e a falta de zelo da requerida em, 

indevidamente, inserir o nome do autor na lista de maus pagadores, rende 

ensejo à indenização. Desta forma, o dano moral decorrente do 

constrangimento causado ao demandante pelo ato ofensivo praticado pela 

requerida deve ser reparado. Portanto, mister se faz examinar os critérios 

para se aferir o valor indenizatório devidos dos danos morais, uma vez 

que a apuração do quantum do dano moral trata-se de matéria polêmica e 

por vezes dificílima de enfrentar, de sorte que a doutrina e a 

jurisprudência ainda não construíram critérios objetivos e seguros para 

tanto. Dessa feita, atento às circunstâncias do caso concreto, uma vez 

reconhecida a responsabilidade da requerida pela conduta ilícita e, 

considerando as condições econômicas financeiras das partes, os 

transtornos sofridos pelo autor, bem como considerando que pelas provas 

contidas nos autos a extensão do dano foi pequena, entendo por bem em 

rever os valores anteriormente fixados a título de danos morais por este 

juízo em ações desta natureza, razão pela qual tenho que a quantia de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais), pelo Dano Moral se mostra bastante razoável. 

Em suma, tenho como justa a quantia acima, pois o objetivo da indenização 

por Dano Moral não é o enriquecimento do autor e tampouco o 

empobrecimento do réu, tendo, sim, conforme posicionamento do colendo 

Superior Tribunal de Justiça “dupla função reparatória e penalizante”[1]. 

No mesmo caminho trilha a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso: “Apelação Cível - Ação de Indenização Por Dano Moral (...). 

Ao quantificar o valor da indenização, o julgador deve observar a 

gravidade da ofensa, de forma a atenuar o sofrimento do ofendido, sem 

deixar que o montante sirva de fonte de locupletamento fácil[2]”. Pelo 

exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar 

inexistente o débito no valor R$ 114,00 (cento e quatorze reais) sob o 

contrato n°. 2011419569006; e condenar a requerida ao pagamento em 

favor do autor da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de dano 

moral, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do 

arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros 

de mora de 1% a.m., contados do evento danoso ocorrido em 15/12/2015 

(Súmula 54, STJ). Em consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 

487, I do CPC e confirmo a liminar deferida nos autos. Considerando que 

“na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante 

inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca” (Súmula 

326, STJ), condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e 

na verba honorária, esta arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da condenação, ante a natureza e importância da causa, o grau do zelo 

do trabalho profissional, o local da prestação dos serviços e o tempo 

despendido (art. 85 § 2º CPC/2015). Transitado em julgado, aguarde o 

cumprimento voluntário da obrigação no prazo de quinze (15) dias, findo o 

qual, não havendo qualquer manifestação, ordeno sejam os autos 

remetidos ao arquivo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito [1] RSTJ 33/513 - Resp. 3 220-RJ - registro 904 792, trecho do voto 

do relator Ministro Cláudio Santos. [2] 4ª Câmara Cível, Recurso de 

Apelação Cível n. 8057/2005 - Classe II - 20 – Comarca Capital, Protocolo 

n. 8057/2005, Data de Julgamento: 02-5-2005, Relatora. Exma. Srª. Drª. 

Marilsen Andrade Adario, sítio do TJ/MT (www.tj.mt.gov.br).
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005954-31.2017.8.11.0002. AUTOR: 

ALEXANDRE JACOB LAVORATTO RÉU: CONSTRUTORA JOAO DE 

BARRO LTDA - ME Vistos, etc. ALEXANDRE JACOB LAVORATTO 

promove a presente ação de obrigação de fazer c/c indenização por 

danos morais c/c pedido liminar em desfavor de CONSTRUTORA JOÃO DE 

BARRO LTDA., alegando, em síntese, que em 10.06.2014 visando adquirir 

sua casa própria firmou proposta de compra da unidade habitacional 

situada na quadra 04, lote 35, do Residencial Vida Nova, pelo valor de R$ 

75.240,00. Aduz que o prazo para entrega do imóvel era de 18 meses 

após a assinatura do contrato perante a Caixa Econômica Federal, 

prorrogável por mais 06 meses em caso de problemas que pudessem 

surgir no curso da construção. Afirma que o contrato de financiamento da 

CEF foi assinado em janeiro/2015, de modo que o imóvel deveria ser 

entregue em janeiro/2017, já considerando todos os prazos previstos no 

contrato, contudo até a propositura da presente ação o imóvel não havia 

sido entregue pela requerida, estando ela em atraso há mais de 07 meses. 

Destaca que esses atrasos também culminaram no adiamento de seu 

casamento, o que lhe causou constrangimento. Assim, após expor suas 

razões jurídicas, pugnou pela concessão de tutela de evidência a fim de 

que a requerida fosse obrigada a efetuar a entrega do imóvel, bem como 

fosse suspensa futura e eventual cobrança a título de taxa de evolução 

de obra. No mérito pugnou pela condenação da requerida ao pagamento 

de danos morais, bem assim pela aplicação de multa por descumprimento 

de contrato e devolução em dobro dos valores pagos à requerida a título 

de ITBI. Juntou documentos de ids. 9306362 a 9306406. Na decisão de id. 

9312764 o pedido liminar foi indeferido. Designada audiência de 

conciliação, esta restou inexistosa (id. 10513919). A requerida apresentou 

contestação acompanhada de documentos no id. 10727636, alegando 

preliminarmente a incompetência deste juízo em razão da existência de 

litisconsórcio passivo necessário entre a requerida e Caixa Econômica 

Federal, bem como perda do objeto da ação. No mérito, alega que o atraso 

na entrega da obra se deu por caso fortuito ou força maior, pois houve 

desmoronamento da estação de tratamento do Bairro Milton Figueiredo 

ocasionando a interrupção da obra por um longo período, razão pela qual 

não pode ser responsabilizada pelo evento. Alega não ser de sua 

responsabilidade a cobrança de valores a título de “taxa de obra”, mas sim 

da Caixa Econômica Federal, cuja cobrança contudo é legal, pois 

alicerçada no contrato firmado entre as partes e a CEF. Sustenta que a 

pretensão de devolução dos valores pagos a título de ITBI é descabida, 

pois tal encargo é de responsabilidade do autor, não havendo pagamento 

abusivo ou injustificado. Ainda, afirma a inexistência de dano moral e 

material, este último compreendido na multa contratual. Ao final, requereu a 

improcedência dos pedidos iniciais. Impugnação a contestação no id. 

11483777. Em seguida, intimadas as partes para especificarem as provas, 

elas quedaram-se inertes. Após, vieram os autos conclusos. Relatado. 

Decido. Do julgamento antecipado da lide Passo ao julgamento antecipado 

da lide com fulcro no art. 355, inciso I, do CPC, por entender que o 

processo encontra-se pronto para a prolação da sentença, não havendo 

necessidade de outras provas além das existentes nos autos, eis que a 

matéria de fato encontra-se satisfatoriamente corroborada por 

documentos. Da competência da Justiça Estadual A requerida alega a 

incompetência absoluta da Justiça Estadual, tendo em vista litisconsórcio 

necessário envolvendo a Caixa Econômica Federal, ente com 

responsabilidade contratual pela fiscalização da obra e por consequência 

na prorrogação do prazo de entrega. Assim, afirma a necessidade do 

agente financeiro compor a lide com consequente remessa dos autos a 

Justiça Federal. Da análise dos pedidos formulados na petição inicial 

observo que o autor pugna pela condenação da requerida ao pagamento 

de dano moral, devolução em dobro do valor pago a título de ITBI e 

aplicação de multa contratual de 10% em virtude do atraso na entrega do 

imóvel pela requerida, não havendo discussão nestes autos acerca de 

Programa Governamental e muito menos se discute irregularidades no 

contrato de financiamento pactuado entre o autor e a Caixa Econômica 

Federal. Versa a presente ação só e somente sobre descumprimento de 

contrato pactuado entre o autor e a empresa requerida, sem que se ventile 

um único ilícito civil atribuível à Caixa Econômica Federal, razão pela qual a 

inclusão da instituição financeira no polo passivo da demanda é 

desnecessária. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - COMPRA E VENDA DE 

IMÓVEL NA PLANTA – ATRASO NA ENTREGA – SENTENÇA DE 

PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA 

JUSTIÇA ESTADUAL - REJEITADA –ATRASO NA ENTREGA DA OBRA E 

DAS CHAVES – EXAURIMENTO DE TODOS OS PRAZOS CONTRATUAIS - 

ATRASO INJUSTIFICADO - DANOS MATERIAIS (DANOS EMERGENTES) - 

ALUGUÉIS - CABIMENTO - DANOS MORAIS - REDUÇÃO - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. A inclusão da Caixa Econômica Federal no polo 

passivo da demanda é desnecessária, pois ela atuou somente como 

agente financeiro responsável pelo financiamento realizado pelo Apelado, 

continuando a Construtora com a obrigação de cumprir os prazos 

pactuados. (...).” (TJMT - Ap 92747/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, 

Publicado no DJE 30/10/2017) Portanto, considerando a inexistência de 

litisconsórcio passivo necessário, não há que se falar na incompetência 

deste juízo para julgar a presente demanda, razão pela qual afasto a 

presente preliminar. Da preliminar de perda do objeto A requerida ainda 

alega a perda do objeto da demanda, sob o argumento de que houve a 

entrega do imóvel à parte autora, razão pela qual requereu a extinção do 

feito sem o julgamento do mérito. Desde logo ressalto que a preliminar não 

merece prosperar, tendo em vista que a entrega do imóvel sequer consta 

como um pedido formulado pela parte autora, pois conforme acima 

mencionado a ação tem como objeto eventual ressarcimento a título de 

danos morais e materiais em virtude do suposto atraso na entrega na 

obra. Dessa forma, rejeito a presente preliminar. Do Mérito Da Aplicação 

do Código de Defesa do Consumidor Pretende a autora com a presente 

ação a condenação da requerida em morais e matérias por não ter 

promovido a entrega da unidade residencial unidade residencial localizada 

na quadra 04, lote 35, do Residencial Vida Nova, no prazo estipulado. 

Contudo, alega a requerida que não cometeu qualquer ato ilícito capaz de 

gerar o dever de indenizar a parte autora. Inicialmente ressalto a aplicação 

do Código de Defesa do Consumidor no caso sub judice, visto que a 

relação estabelecida entre as partes é eminentemente uma relação de 

consumo, a teor do art. 3º, §1º, do CDC. Nesse sentido: “AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA Nº 83/STJ. 1. O Código 

de Defesa do Consumidor atinge os contratos de compra e venda nos 

quais a incorporadora se obriga a construir unidades imobiliárias mediante 

financiamento. Acórdão em harmonia com a jurisprudência deste Superior 

Tribunal. Precedentes. Incidência da Súmula nº 83/STJ. 2. Agravo 

regimental não provido.” (STJ – AgRg no AREsp 120.905/SP, Rel. Ministro 

Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma,J. 06/05/2014, DJe 13/05/2014). 

Portanto, reconheço que as normas do Código de Defesa do Consumidor 

devem ser aplicadas ao presente caso. Do atraso na entrega do bem O 

contrato firmado entre as partes informa a previsão de conclusão da obra 

em 18 (dezoito) meses a partir da data de assinatura do contrato com a 

Caixa Econômica Federal, a qual poderia ser prorrogada por até 06 (seis) 

meses, bem como a prorrogação por tempo indeterminado na existência 

de caso fortuito ou força maior, conforme prevê a cláusula nº 8 da avença 

(id. 9306401 - página 5): “D ENTREGA E EMISSÃO DE POSSE Cláusula 

Oitava. A PROMITENTE VENDEDORA se obriga a concluir o imóvel 18 

(dezoito) meses a partir data de assinatura do contrato com a CAIXA 

ECONÔMICA FEDERAL, com uma tolerância de até 06 (seis) meses, 

ressalvando-se em relação ao prazo a ocorrência de chuvas 

prolongadas, escassez de materiais na praça, mão-de-obra especializada 

e greves, sem qualquer tipo de ressarcimento da PROMITENTE 

VENDEDORA ao(s) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES). Parágrafo Primeiro 

– Na superveniência de caso fortuito ou força maior, a prorrogação 

prevista no caput será por tempo indeterminado nos termos do Código 

Civil.” No caso concreto, e sem imiscuir na legalidade ou abusividade dos 

prazos descritos no caput da cláusula oitava, verifico que a requerida 

extrapolou todos os prazos contratuais. Isso porque, o contrato de 

financiamento firmado com a Caixa Econômica Federal foi assinado em 

27.01.2015 (id. 9306406, p. 02), de modo que o prazo para entrega do 

imóvel findaria em 27.07.2016, quando muito em 27.01.2017, à vista do 

prazo de tolerância de até seis meses. No entanto, o imóvel foi entregue 

apenas em 10.08.2017 (id. 10727902), ou seja, extemporaneamente. Como 
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justificativa para descumprimento do prazo contratual, a requerida alega 

em sua defesa a ocorrência de caso fortuito e força maior em virtude do 

desmoronamento da estação de tratamento de esgoto, o que teria 

comprometido o andamento das obras e obstado a entrega do imóvel na 

data aprazada. Afirma, outrossim, que a paralisação de repasse 

financeiro por parte do governo federal também afetou a entrega do 

imóvel. A meu ver, as justificativas trazidas pela requerida não a exime da 

responsabilidade pelo atraso da entrega do imóvel. Isso porque, a 

comunicação do Departamento de Agua e Esgoto – DAE juntada no id. 

10727791 por si só não evidencia a necessidade de atraso das obras em 

razão de caso fortuito ou força maior, mesmo porque esse 

desmoronamento da ETE ocorreu no início do ano de 2015, de sorte que a 

requerida teve tempo mais que razoável para contornar a suposta 

situação de dificuldade com fornecimento de água a possibilitar o 

cumprimento do prazo contratual. Outrossim, ao que consta da peça de 

defesa a situação da ETE ainda não foi resolvida (id. 10727675, p. 07), 

porém mesmo assim o imóvel foi entregue, a concluir que o 

desmoronamento não foi causa justificadora do atraso na entrega do 

imóvel. Igualmente, não há nenhuma prova nos autos que indique que 

houve paralisação de repasse financeiro por parte do governo federal. 

Muito menos que isto tenha afetado a entrega do imóvel litigioso. De 

qualquer forma, o art. 393, do Código Civil reza que “o devedor não 

responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se 

expressamente não se houver por eles responsabilizado”. Nesse ponto, o 

renomado civilista Silvio Rodrigues, ao explanar sobre o tema, ensina que 

“o caso fortuito constitui um impedimento relacionado com a pessoa do 

devedor ou com sua empresa, enquanto a força maior advém de um 

acontecimento externo[1]”. Por esse enfoque, tenho que não restou 

comprovado a ocorrência de fato fortuito ou força maior que justificasse a 

prorrogação na entrega do empreendimento. Ademais, os problemas 

relativos ao saneamento básico junto a Departamento de Água e Esgoto 

de Várzea Grande - DAE, não podem ser considerados como caso fortuito 

ou força maior, diante do risco inerente à atividade exercida pela 

construtora, não podendo sob esta alegação se eximir da 

responsabilidade na demora na entrega de imóvel, pois todos estes 

fatores são previsíveis e devem ser considerados fortuito interno da 

atividade lucrativa da ré, fornecedora que, frente ao consumidor, nos 

termos dos arts. 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, possui 

responsabilidade objetiva. Efetivamente, a esse respeito, trago à balha o 

seguinte julgado: “CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. 

RESCISÃO CONTRATUAL. CONSTRUTORA/INCORPORADORA. ATRASO 

ENTREGA DA OBRA. CULPA DA CONSTRUTORA. DEVOLUÇÃO VALOR 

PAGO. CASO FORTUITO. FORÇA MAIOR. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA 

PENAL COMPENSATÓRIA. RETENÇÃO 10% SOBRE O VALOR PAGO. 

ARTIGOS 412 E 413 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. 1. Uma vez firmada a culpa da construtora que não conseguiu 

comprovar a incidência de caso fortuito ou força maior, imperiosa a 

devolução integral do valor pago, sem qualquer retenção, em que pese o 

contrato possa ter preconizado esse percentual em 25% (vinte e cinco 

por cento). 2. Já assentada na jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça 

que a alegação de falta de mão de obra e insumos utilizados na 

construção civil, bem como entraves supostamente impostos por órgãos 

públicos para a conclusão do empreendimento, não autorizam ou justificam 

o atraso na entrega da obra, já que inerentes ao ramo de atividade da 

empresa, que não pode transferir esse ônus para o consumidor. 

Precedentes desta Corte de Justiça. (...).” (TJDF, Acórdão n.934231, 

20140310270133APC, Relator: SILVA LEMOS, Revisor: ANGELO 

PASSARELI, 5ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/03/2016, Publicado 

no DJE: 22/04/2016. Pág.: 216/224) Portanto, considerando que a 

requerida não comprovou a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, 

tenho que restou provado o atraso na entrega da unidade habitacional, 

visto que ela deveria ter ocorrido, em último caso, em janeiro/2017, ou 

seja, 18 (dezoito) meses após a assinatura do contrato de financiamento 

habitacional, mais o acréscimo de 06 meses, conforme pactuado entre as 

partes (id. 9306401 - página 5), o que inocorreu na espécie, pois o imóvel 

somente foi entregue em agosto/2017. Do dano moral Dispõe o art. 186, do 

Código Civil que “aquele que, por omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito a causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito”. Na hipótese versanda, o 

elemento culpa foi imputado às requeridas, que agiram de modo contrário 

ao previsto no contrato, em virtude do atraso na entrega do imóvel. Muitos 

doutrinadores, assim com parte da jurisprudência, verbalizaram o 

entendimento de que o negócio frustrado não configura danos morais, 

mas apenas meros aborrecimentos. Contudo, não se pode esquecer que a 

temática versa sobre questão de grande relevância social, que mexe com 

os sonhos e expectativas daqueles que pretendem adquirir a sua casa 

própria, enfim, o primeiro empreendimento de importância em suas vidas. E 

isso é planejado por anos e anos, pois se busca o melhor lugar para criar 

seus filhos, receber os amigos, familiares e, ainda, de ver concretizada a 

tão almejada estabilidade. Portanto, a frustração do negócio, 

consubstanciada pela ausência da entrega do imóvel ao seu tempo e 

modo, aliado aos inúmeros esforços empreendidos em prol de um objetivo 

real, somente não alcançado por quebra dos deveres de conduta da 

requerida, como cooperação e confiança, configura ato ilícito e autoriza o 

reconhecimento dos danos morais, nos termos da norma antes falada. 

Igual entendimento encontro no seguinte julgado do egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Minas Gerais, in verbis: “Tem o 

promissário-comprador direito à rescisão contratual por descumprimento 

das obrigações do promitente- vendedor, devendo ocorrer a devolução 

integral das parcelas pagas, de forma simples, se não restou delineada a 

existência de má-fé, bem como indenização pelos danos morais sofridos 

havendo a ‘quebra dos deveres anexos do contrato’, a violação ao 

princípio da confiança” (TJMG - Número do processo: 

1.0024.08.192116-5/001(1), Relator: Luciano Pinto, Data do Julgamento: 

17/12/2009, Data da Publicação: 22/01/2010). Desse modo, a requerida 

deve ser compelida ao pagamento da indenização pelos danos morais. 

Quanto ao estabelecimento pecuniário do dano, este trata-se de matéria 

atribuída à prudente discricionariedade do Juiz, porque a doutrina e a 

jurisprudência ainda não construíram critérios objetivos e seguros para 

tanto. Em todo caso, para o renomado civilista Arnaldo Marmitt, os 

elementos integrantes do Dano Moral são: “a) modificação para pior no 

estado da vítima; b) estado permanente e prolongado da alteração advinda 

do efeito danoso; c) causação de um dano moral ao lesado, consistente 

na humilhação, tristeza, prostração, constrangimento, enfim, uma 

diminuição no estado de espírito e felicidade, em conseqüência da 

lesão[2]”. Na presente, atento às circunstâncias do caso concreto, eis que 

reconhecida a responsabilidade solidária da requerida, as condições 

econômico-financeiras das partes e o grau de sofrimento experimentado 

pela autora, considero que a quantia equivalente a R$ 10.000,00 (dez mil 

reais), pelos danos morais se mostra bastante razoável. Em suma, tenho 

como justa a quantia acima. Porquanto, o objetivo da indenização por 

danos morais não é o enriquecimento do autor e tampouco o 

empobrecimento das rés, tendo, sim, conforme posicionamento do colendo 

Superior Tribunal de Justiça “dupla função reparatória e penalizante[3]”. 

No mesmo caminho trilha a jurisprudência do egrégio Sodalício 

Matogrossense: “Apelação Cível - Ação de Indenização Por Dano Moral 

(...). Ao quantificar o valor da indenização, o julgador deve observar a 

gravidade da ofensa, de forma a atenuar o sofrimento do ofendido, sem 

deixar que o montante sirva de fonte de locupletamento fácil” (TJMT - 4ª 

Câmara Cível, Recurso de Apelação Cível n. 8057/2005 - Classe II - 20 – 

Comarca Capital, Protocolo n. 8057/2005, Data de Julgamento: 02-5-2005, 

Relatora. Exma. Srª. Drª. Marilsen Andrade Adario). Do dano material – 

restituição do ITBI e Arras No tocante a restituição do ITBI, o contrato 

encetado entre as partes, em sua cláusula décima oitava, estipula que “é 

de responsabilidade dos promitentes compradores o pagamento de todas 

as despesas com a escritura pública e registro do imóvel, inclusive o 

Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI”. Vê-se, portanto, que 

constitui encargo da parte autora o pagamento do aludido tributo, cuja 

cláusula não é abusiva, pois segundo o art. 490 do Código Civil “ficarão as 

despesas de escritura e registro a cargo do comprador, e a cargo do 

vendedor as da tradição”. Assim, não tendo a parte autora manifestado o 

interesse de rescindir o contrato em testilha, mantém-se hígida a sua 

obrigação de arcar com as despesas necessárias a transferência do 

imóvel, dentre elas o pagamento do ITBI. Além do que, a transmissão de 

titularidade de bens imóveis somente acontece com o registro do 

instrumento no cartório de registro de imóvel, para o que não é 

imprescindível a transferência da posse do imóvel, mas sim o prévio 

recolhimento do ITBI, me parecendo coeso e lógico a exigência desse 

pagamento pela requerida antes mesmo da entrega do imóvel. Deste modo, 

sem razão a parte autora ao afirmar que não há fato gerador que justifique 

a cobrança do ITBI, diga-se realizada pelo ente público e não pela 

requerida, porquanto há um negócio jurídico oneroso de compra e venda 

de bem imóvel encetado entre as partes que exige o pagamento do ITBI 

para sua perfectibilização. Deste modo, o pedido de devolução do valor 
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pago a título de ITBI não merece acolhimento. Da multa pelo 

descumprimento A parte autora, ainda, requereu condenação ao 

pagamento de multa por descumprimento no importe de 10% em virtude do 

atraso da obra. Pois bem. À legislação aplicável ao caso permite ao 

julgador modificar a incidência de cláusula penal suportada 

exclusivamente pelo consumidor, de modo a estabelecer a 

proporcionalidade das prestações recíprocas em relação ao fornecedor 

(art. 6º, inciso V, do CDC). Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. 

PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. DO ATRASO NA 

OBRA E VALIDADE DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA: A obra em apreço 

não foi entregue na data aprazada, nem mesmo considerando a cláusula 

de tolerância de 180 dias, que não se mostra abusiva e deve ser mantida. 

(...) MULTA POR ANALOGIA: Ainda que o contrato não traga qualquer 

penalidade a ser atribuída ao promitente vendedor em caso de 

descumprimento contratual, a imposição desta penalidade é permitida 

conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, diante da 

impossibilidade de se onerar apenas o consumidor em casos de 

inadimplemento. (...).” (Apelação Cível Nº 70061183729, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 13/11/2014) 

“APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. DANO MATERIAL. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO DA 

DIFERENÇA DO SALDO DEVEDOR NO PERÍODO DE ATRASO DA OBRA. 

EXCLUSÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. CLÁUSULA PENAL. 

AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. 1. CLÁUSULA PENAL. A 

inversão da multa penal somente pode ocorrer quando esta venha 

expressamente prevista no contrato para a hipótese de inadimplemento 

por parte do promissário comprador, o que configura desequilíbrio 

contratual a ensejar a aplicação de multa penal em favor dos adquirentes. 

(...).” (Apelação Cível Nº 70054787460, Vigésima Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em 

19/11/2014) Da análise dos autos observo que há cláusula contratual em 

favor da vendedora pelo inadimplemento do comprador, conforme se 

observa do teor da cláusula 04 do Contrato Particular de Promessa de 

Compra e Venda juntado aos autos no id. 9306401, p. 03, estipulando 

multa moratória no importe de 2% em favor da vendedora, bem como juros 

de mora de 1% ao mês. Portanto, considerando que restou comprovado 

nos autos o atraso na obra, a referida penalidade também deve ser 

aplicada em favor da parte autora, contudo apenas no importe de 2% 

sobre o valor total do contrato, pois a aplicação do montante postulado 

pela parte autora implicaria em modificação substancialmente do contrato e 

desatenderia o equilíbrio da relação jurídica. Do dispositivo Posto isto, julgo 

parcialmente procedentes os pedidos formulados pela autora em desfavor 

da requerida, para: a) condenar a requerida ao pagamento da quantia de 

R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de compensação por danos morais, 

cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do 

arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros 

de mora de 1% a.m., contados do evento danoso, quer seja, data em que 

o imóvel deveria ser entregue (Súmula 54, STJ). b) fixar multa moratória 

em favor da autora no percentual de 2% sobre o valor total do contrato. 

Em consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC. Diante 

da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento “pro rata” 

das despesas judiciais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da condenação, atento à natureza da ação, o 

tempo de tramitação, o local da prestação dos serviços e à combatividade 

dos patronos (CPC – §. 2º, do art. 85 c/c o art. 86), salientando que em 

relação a parte autora, fica sobrestada a sua exigibilidade, pois é 

beneficiária da justiça gratuita. Após o trânsito em julgado, arquive-se com 

baixa na distribuição. P.I. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES 

Juiz de Direito [1] Silvio Rodrigues, Direito Civil – Parte Geral das 

Obrigações, 30. ed., São Paulo: Saraiva, 2002, v. 2, p. 239. [2] “Perdas e 

danos”, Aide Editora, p. 15. [3] RSTJ 33/513 - Resp. 3 220-RJ - registro 

904 792, trecho do voto do relator Ministro Cláudio Santos.

Sentença Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000656-58.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE LOPES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKELINE FRANCO MORAES OAB - MT0019816A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLAN LEITE RIBEIRO (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1000656-58.2017.8.11.0002. Vistos, etc. 

Paulo Henrique Lopes de Oliveira ingressou com a presente ação de 

reintegração de posse cumulada c/c indenização e pedido de liminar em 

desfavor de Vanderlan Leite Ribeiro. No id. 5621272 ocorreu a audiência 

de justificação prévia que restou infrutífera, em virtude do réu não ter sido 

citado (id. 5488620). Na decisão de Id. 5776254 deferi a liminar. Em 

seguida, o Sr. Oficial de Justiça informou que não foi possível citar o réu 

(id. 6712402) e anexou os autos de constatação e imissão (ids. 6712416 – 

6712417). Intimada a parte autora para manifestar sobre a diligência, esta 

aportou pedido de desistência da ação no Id. 14279882. Após, vieram-me 

os autos conclusos. É o relatório. Decido. O pedido de Id. 14279882 se 

trata de uma simples manifestação de desistência da lide. Pois bem. A 

parte requerida não foi citada, sendo desnecessária a sua anuência. 

Posto isto, homologo a desistência e extingo o processo sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 200, parágrafo único e art. 485, inciso VIII, do 

CPC. Custas pela parte autora cuja exigibilidade fica suspensa por ser 

beneficiário da justiça gratuita. Deixo de condená-lo ao pagamento de 

verba honorária à vista de insubsistir contenciosidade. Transitada em 

julgado, deem-se baixas e arquivem-se. P.I. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003368-21.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RELOPECAS COMERCIO DE PECAS PARA RELOGIOS EIRELI - EPP 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR PENZO NETO OAB - PR61006 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

H P S VIEIRA & CIA. LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ODAIR APARECIDO BUSÍQUIA OAB - MT0011564S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003368-21.2017.8.11.0002. AUTOR: 

RELOPECAS COMERCIO DE PECAS PARA RELOGIOS EIRELI - EPP RÉU: H 

P S VIEIRA & CIA. LTDA - ME Vistos, etc. RELOPECAS COMERCIO DE 

PECAS PARA RELOGIOS EIRELI – EPP propôs a presente ação monitória 

em face de JADE COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA – ME (nova 

denominação social de HPS VIEIRA & CIA LTDA – ME), argumentando ser 

credora da importância R$ 10.251,24 (dez mil duzentos e cinquenta e um 

reais e vinte e quatro centavos) representado pelos cheques juntados no 

id. 6855826, cujo valor não foi adimplido nas datas previstas para os 

vencimentos. Deste modo, requer a procedência do pedido para que as 

cártulas sejam constituídas em título executivo judicial. Juntou documentos 

(ids. 6855801 a 6855856). Na decisão de id. 7365481 foi determinada a 

emenda da petição da inicial, sendo que o autor apresentou 

esclarecimentos no id. 8063672. Devidamente citada a requerida 

apresentou embargos monitórios no id. 10114654, alegando 

preliminarmente ser a autora parte ilegítima para figurar no polo ativo da 

demanda. No mérito, afirma a inexistência relação jurídica entre as partes, 

tendo em vista a ausência de transação comercial entre a embargante e 

embargada. Ainda, ressaltou a necessidade de inversão do ônus da prova 

em seu favor e ao final requereu o acolhimento da preliminar arguida com 

a consequente extinção do feito sem o julgamento do mérito ou 

alternativamente a improcedência do pedido inicial. A parte autora 

apresentou impugnação aos embargos monitórios no id. 13330456. Após, 

vieram-me conclusos. É o relatório. Decido. Passo ao julgamento 

antecipado da lide com fulcro no art. 355, inciso I, do CPC, por entender 

que o processo encontra-se pronto para a prolação da sentença, não 

havendo necessidade de outras provas além das existentes nos autos, 

eis que a matéria de fato encontra-se satisfatoriamente corroborada por 

documentos. Do mérito Pretende a parte autora o recebimento do valor R$ 

10.251,24 (dez mil duzentos e cinquenta e um reais e vinte e quatro 

centavos) que devidamente atualizado corresponde à quantia de R$ 

12.290,19 (doze mil duzentos e noventa reais e dezenove centavos), em 

virtude dos cheques juntados no id. 6855826, constituindo-os em título 

executivo. Pois bem, da detida análise dos autos verifico a ilegitimidade da 
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parte autora para propor a presente ação, à vista da ausência de endosso 

no verso dos cheques em questão em seu benefício. Com efeito, o cheque 

nominal, como é a espécie, é pagável apenas ao beneficiário constante da 

cártula, porém, este pode transferir o seu direito creditício por meio de 

endosso em proveito de novo favorecido, configurando ato conhecido 

como cheque nominativo. No caso versando os cheques juntados no id. 

6855826 foram emitidos em favor da empresa Easy Exchange e All Com. 

Imp., contudo inexiste qualquer endosso, no anverso ou verso, das 

cártulas em favor da autora que legitime sua cobrança. Destarte, diante da 

ausência de endosso do beneficiário das cártulas de crédito, a autora 

deixa de possuir legitimidade ad causam para figurar no polo ativo da 

ação, uma vez que os cheques só podem ser pagos à pessoa 

indicada/nominada na própria cártula, que no caso, não é a autora. Nesse 

compasso, transcrevo alguns julgados proferidos pelo Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso sobre a hipótese versanda: “AGRAVO 

REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL – 

MONITÓRIA – EXECUÇÃO TÍTULO JUDICIAL - CHEQUES NOMINAIS A 

TERCEIRA PESSOA - AUSÊNCIA DE ENDOSSO - ILEGITIMIDADE ATIVA 

RECONHECIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A ação 

monitória tem base em prova escrita sem eficácia de título executivo. Tal 

prova consiste em documento que, mesmo não provando diretamente o 

fato constitutivo do direito, possibilite ao juiz presumir a existência do 

direito alegado. A obrigação deve ser extraída de documento escrito, 

esteja expressamente nele a manifestação da vontade, ou deduzida dele 

por um juízo da experiência. Constatando que os cheques apresentados 

não foram emitidos em favor do autor e sim de terceiros, inexistindo 

qualquer transferência do crédito, quer através de endosso, quer através 

de documentos outros, não há como albergar legitimidade ativa para a 

propositura da ação em total descompasso com o ordenamento 

processual civil. A decisão que extingue o processo sem adentrar no seu 

mérito é escorreita e merece ser ratificada na instância revisora. 2. 

Decisão monocrática mantida.” (Ag 167219/2015, DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/01/2016, 

Publicado no DJE 11/02/2016) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

MONITÓRIA – PROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL MERITÓRIA DE 

CERCEAMENTO DE DEFESA – ANÁLISE COM O MÉRITO – ASSINATURA 

APOSTA NO CHEQUE PRESCRITO POR TERCEIRO SEM PROCURAÇÃO – 

CONSTATAÇÃO – CRÉDITO CEDIDO AO AUTOR POR TERCEIRO QUE NÃO 

O FAVORECIDO DO TÍTULO – AUSÊNCIA DE ENDOSSO AO PORTADOR – 

IMPOSSIBILIDADE DE REQUERIMENTO DE DIREITO ALHEIO EM NOME 

PRÓPRIO (ART. 6º DO CPC) – ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA – 

EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ARTIGO 267, VI, DO 

CPC – RECURSO PROVIDO. Para o portador de cheque prescrito exigir o 

recebimento do seu crédito, imprescindível a prova do endosso em seu 

favor, mormente quando evidenciado nos autos a inexistência de 

procuração com poderes especiais para terceiro assinar em nome do 

titular da conta bancária, nos termos do disposto no artigo 1º, VI, da Lei nº 

7.357/85. Somente o credor pode alienar o crédito e, portanto, somente o 

credor pode cedê-lo a terceiros. Assim, se o cheque que objeta a 

monitória foi cedido ao autor da monitória por pessoa diversa ao 

favorecido nominado no título, sem que tenha havido endosso ao portador, 

há que se reconhecer a carência da ação por ilegitimidade ativa já que, à 

exegese do art. 6º do CPC, “ninguém poderá pleitear, em nome próprio, 

direito alheio”. (Ap 175809/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/07/2015, Publicado no DJE 

21/07/2015) Portanto, diante deste cenário, está evidenciada a 

ilegitimidade ativa da autora, impondo-se, assim, a extinção do processo 

sem resolução do mérito. Com essas considerações, reconheço a 

ilegitimidade ativa da autora para figurar em Juízo, e, por consequência, 

julgo extinto o processo, sem o julgamento do mérito, com fundamento no 

art. 485, inciso VI, do Novo Código de Processo Civil. Condeno a autora ao 

pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo 

em 15 % sobre o valor da causa (art. 85, § 8º do CPC). P.I. Cumpra-se. 

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003365-03.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO WILSON VIEIRA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID DA SILVA BELIDO OAB - MT0014619A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO TOCANTINS - UNITINS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003365-03.2016.8.11.0002. Vistos, etc. 

Antonio Wilson Vieira Rocha promove ação de danos morais e materiais 

c/c repetição de indébito em face de Fundação Universidade do Tocantins 

- UNITINS, sustentando, em síntese que em fevereiro/2007 iniciou o curso 

de administração na modalidade de ensino à distância oferecido pela 

requerida, o qual encerrou-se em 2010. Salienta que passou a requerer 

seu diploma, contudo, foi informado que não mais estava matriculado no 

curso, assim, teve seu acesso ao portal bloqueado, não mais obtendo 

informações sobre o curso. Nessa senda, ressalta ter entrado em contato 

com a intermediadora de serviço EADCON em duas oportunidades, 

sendo-lhe sugerido que enviasse e-mails, no entanto não obteve resposta. 

Passados dois anos, afirma que teve conhecimento de que os 

representantes da instituição estariam na cidade de Sinop/MT para 

resolver problemas de pendências com graduação de ensino EAD, motivo 

pelo qual deslocou-se até a referida comarca, tendo sido orientado a fazer 

o pagamento de R$ 159,40 (cento e cinquenta e nove reais e quarenta 

centavos) para habilitar seu acesso ao portal AVA, bem como a fazer o 

pagamento de quatro parcelas de R$ 261,13 (duzentos e sessenta e um 

reais e treze centavos) para que fossem liberadas as avaliações de 

matrículas de integralização disciplinar, sendo que tudo foi devidamente 

pago. No entanto, em 09/04/2013, por meio do sistema I-Protocolo, a 

requerida emitiu uma justificativa informando que o autor não possuía mais 

vínculo com a instituição. Assim, enviou uma notificação extrajudicial para 

emissão de certificado de conclusão de curso e diploma, sendo que 

apenas em 22/03/2016 a requerida emitiu o diploma de graduação. Desta 

forma, pretende seja a requerida condenada a restituição em dobro, 

consistente no valor de R$ 2.407,84 (dois mil, quatrocentos e sete reais e 

oitenta e quatro centavos), bem como em danos morais, este no valor de 

R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) e a título de dano material, no valor de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em razão da despesa com elaboração de 

notificação extrajudicial. Juntou documentos nos Ids. 3075053 a 3075226. 

Em seguida a requerida apresentou contestação no Id. 4315929, na qual 

requereu a denunciação à lide da empresa EADCON, bem como salientou 

que o autor encontra-se matriculado no 1º ao 8º semestre, com status de 

graduado, tendo ocorrido a colação de grau em 03/03/2016 e o diploma 

encaminhado em 21/03/2016. Afirma que a demora na integralização da 

matriz curricular do autor ocorreu em função da ausência dos cartões 

resposta referentes às avaliações nos seus arquivos, sendo que a 

responsabilidade pelo envio dos cartões pertencia À EADCON. No caso do 

autor, a EADCON deixou de encaminhar os cartões resposta referentes 

às notas de Avaliação A2, uma vez que a requerida possuía apenas a 

nota A2, relativa à disciplina de Atividades Complementares, sendo que 

após tentativas de resolução da demanda, os cartões foram recebidos, o 

que viabilizou a integralização da matriz curricular e possibilitou a colação 

de grau. Dessa forma, ressalta que os danos supostamente sofridos não 

podem lhe ser imputados, uma vez que a demora na integralização da 

matriz curricular foi causada unicamente pela morosidade no envio dos 

cartões resposta por parte do polo da EADCON. Assim, discorreu acerca 

da inexistência de danos morais e pugnou pela improcedência da 

demanda. Impugnação a contestação no id. 5014172. Declínio de 

competência no Id. 4866280. No id. 9113678 a parte autora requereu o 

julgamento antecipado da lide, ao passo que a requerida nada manifestou. 

No Id. 10377889 foi determinado à parte autora esclarecer eventual 

prescrição da demanda, tendo esta se manifestado no Id. 12686028, 

afirmando que o pedido administrativo suspendeu o prazo prescricional. 

Após vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido. Passo ao 

julgamento antecipado da lide com fulcro no art. 355, inciso I, do CPC, por 

entender que o processo encontra-se pronto para a prolação da 

sentença, não havendo necessidade de outras provas além das 

existentes nos autos, eis que a matéria de fato encontra-se 

satisfatoriamente corroborada por documentos. Inicialmente, ressalto que, 

de fato, não incide o instituto da prescrição no presente caso, na medida 

em que consta do Id. 3075250 protocolo realizado no sistema da 

requerida, datado de 30/01/2012, de onde, denota-se, ocorreu a 

suspensão do prazo prescricional, este iniciado em 2010 quando da 

conclusão do curso, sendo que o problema apenas foi solucionado em 

2016 com o recebimento do diploma, quando reiniciou o prazo 

prescricional, ao passo que o autor ajuizou a presente lide em 2016, 
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portanto, dentro do prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC. Da 

denunciação a lide Pretende a requerida a denunciação da lide da 

empresa EADCON com base no inciso II do art. 125 do CPC, sob o 

argumento de que eventual dano causado à autora foi decorrente de 

conduta exclusiva da empresa que não enviou os cartões resposta 

referentes às notas do autor para conclusão do currículo acadêmico. Pois 

bem, prevê o inciso II, art. 125 do NCPC[1], o seguinte: “Art. 125. É 

admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes: (...) 

II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em 

ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.” O caso 

versando, salvo melhor juízo, não se amolda a nenhuma das hipóteses 

previstas no respectivo dispositivo lei, senão vejamos. Pretende a parte 

requerida com a denunciação afastar sua responsabilidade pela demora 

na entrega do diploma do autor, atribuindo à empresa denunciada culpa 

exclusiva pelo acontecimento por não ter enviado as notas do autor em 

tempo hábil. Por esse viés, verifica-se que a requerida almeja, na verdade, 

isentar-se da sua responsabilidade, hipótese essa que, caso acolhida, 

não obrigaria a empresa denunciada a indenizá-la de forma regressiva por 

eventual prejuízo. Nestes termos, pretendendo a requerida se eximir da 

responsabilidade pelo fato a ela imputado, atribuindo-a, com exclusividade, 

à terceiros, a denunciação da lide se mostra incabível. Realmente, a esse 

respeito, colho o seguinte julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça: 

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA E 

INVALIDEZ. INTERMEDIADOR. LEGITIMIDADE PASSIVA. POSSIBILIDADE. 

DENUNCIAÇÃO. LIDE. ATRIBUIÇÃO. RESPONSABILIDADE. TERCEIRO. 

INADMISSIBILIDADE. IMPROVIMENTO. I. O agente que intermedeia a 

contratação de seguro é parte legítima para figurar na ação de cobrança 

da indenização securitária se, com seu comportamento, faz crer ao 

contratante que é responsável pela cobertura. II. É inadmissível a 

denunciação da lide, com fundamento no artigo 70, III, do Código de 

Processo Civil, se busca o denunciante eximir-se da responsabilidade pelo 

fato e atribuí-la a terceiro. III. Recurso especial conhecido em parte e 

desprovido.”[2] Dessa forma, indefiro o pedido de denunciação da lide. Do 

mérito Conforme se verifica dos autos o autor ingressou na instituição de 

ensino requerida em 2007, a fim de cursar Administração por 08 (oito) 

períodos, de modo que este se encerrou em 2010, contudo, apenas colou 

grau e recebeu seu diploma no ano de 2016, apesar das inúmeras 

solicitações encaminhadas à requerida. De outro lado, a requerida atribui a 

responsabilidade pelo atraso na entrega do diploma exclusivamente a 

empresa EADCON, a qual, supostamente, teria o dever de encaminhar as 

notas (cartões resposta) do autor, a fim de integralizar a matriz curricular, 

inexistindo qualquer conduta ilícita da instituição de ensino. Com efeito, 

denota-se que a requerida não nega que houve demora na entrega do 

diploma do autor, mas atribui a sua responsabilidade a terceiro, de modo 

que fica evidente que, de fato, o diploma não foi entregue em tempo hábil. 

A relação estabelecida entre as partes é indiscutivelmente de consumo, 

aplicando-se a lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). Nestas 

circunstâncias, a instituição de ensino particular deve responder por 

eventuais danos causados ao cliente em decorrência dos serviços 

prestados, salvo se provar inexistência da falha ou fato exclusivo do 

consumidor ou de terceiros. Assim, todos os prejuízos sofridos pelo 

consumidor - danos patrimoniais e danos morais - encontram-se 

abrangidos pela responsabilidade civil dos fornecedores, consoante 

art.14, § 3º, do CDC. É certo que a requerida se comprometeu a prestar 

serviços educacionais ao autor e descumpriu com suas obrigações, 

desconsiderando os direitos do consumidor e frustrando suas 

expectativas. Outrossim, não restou demonstrado nos autos a 

responsabilidade da empresa, a qual a requerida alega ter dado causa ao 

atraso, em fornecer o diploma e viabilizar a colação de grau do autor, 

incumbências estas da própria parte requerida. Nesse contexto, incumbia 

à requerida o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor, a teor do inciso II do artigo 373 

do CPC/2015. O artigo 373, II do CPC dispõe: O ônus da prova incumbe: II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. E ainda, em se tratando de relação de consumo incumbia à 

requerida a inversão do ônus da prova, comprovando cabalmente que 

cumpriu o prazo da legislação que regula o caso, o que impõe seu dever 

de tomar as providências para que o diploma do consumidor – aluno - seja 

fornecido em tempo hábil a não lhe acarretar prejuízos. Certo é que 

durante esse período considerável de tempo, entre a conclusão e a 

entrega do diploma, cerca de 06 (seis) anos, o autor ficou impossibilitado 

de exercer sua profissão a contento, o que evidentemente lhe causou 

prejuízos. Dessa forma, concluiu-se que não houve a disponibilização do 

diploma do autor em tempo hábil, a qual ocorreu por falha na prestação do 

serviço pela requerida, ficando configurada a responsabilidade da ré 

pelos danos causados. Dos danos morais No que tange aos danos 

morais, ressalto que a responsabilidade civil consiste na obrigação de 

indenizar o dano, patrimonial ou moral, causado a outrem. Nas relações de 

consumo, seus elementos são: conduta humana (ação/omissão), nexo de 

causalidade e o dano/prejuízo. O doutrinador Aguiar Dias ensina[3]: “Não 

pode haver responsabilidade sem a existência de um dano, e é verdadeiro 

truísmo sustentar esse princípio, porque, resultando a responsabilidade 

civil em obrigação de ressarcir, logicamente não pode concretizar-se onde 

não há que reparar”. Nas lições dos ilustres Pablo Stolze e Rodolfo 

Pamplona[4]: “O dano moral consiste na lesão de direitos cujo conteúdo 

não é pecuniário, nem comercialmente redutível a dinheiro. Em outras 

palavras, podemos afirmar que o dano moral é aquele que lesiona a esfera 

personalíssima da pessoa (seus direitos da personalidade), violando, por 

exemplo, sua intimidade, vida privada, honra e imagem, bens jurídicos 

tutelados constitucionalmente”. Pois bem. O equívoco cometido pela 

requerida, falhando na prestação dos seus serviços ao não proceder com 

a entrega do diploma do autor, deve ser considerado como ato ilícito que 

enseja indenização por danos morais, nos termos do art. 14, do Código de 

Defesa do Consumidor, desmerecendo qualquer importância ao elemento 

culpa, haja vista que a responsabilidade do agente, nesta hipótese, é 

evidentemente objetiva. No caso versando, é indubitável que esse fato, 

aliado ao descaso da requerida, em não solucionar em tempo hábil a falha 

na prestação do serviço, não acarretou apenas transtornos e mero 

incômodo que possam ser chamados de simples percalços da vida 

comum, bem porque o autor foi obrigado a aguardar cerca de 06 (seis) 

anos para receber o seu diploma. Diante deste cenário, entendo que a má 

prestação de serviço pela requerida, colocando o autor em situação de 

vulnerabilidade, caracteriza ato ilícito passível de indenização por dano 

morais, devendo assim, o pleito do autor ser acolhido. Sobre o tema, 

decidiu recentemente o Tribunal de Justiça deste Estado: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO 

POR DANO MORAL - ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DE DIPLOMA 

– FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – 

QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. 1- O 

contrato de prestação de serviços educacionais está sujeito às normas 

protetivas do Código de Defesa do Consumidor – CDC, motivo pelo qual a 

instituição de ensino somente não será responsabilizada por fato do 

serviço quando houver prova da inexistência do defeito ou da culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiros. 2- O atraso injustificado, por 

quase três anos, no cumprimento de obrigação de emitir diploma de 

conclusão ao final do curso configura ato lesivo à integridade moral do 

consumidor, que enseja o dever de reparação moral. 3- Não comporta 

redução o valor da indenização por dano moral fixada em R$8.000,00, 

porque atende ao duplo caráter: ressarcitório e punitivo. (TJMT - NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 19/06/2018, Publicado no DJE 21/06/2018). 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INSTITUIÇÃO DE ENSINO – CURSO 

DE ENSINO SUPERIOR DE FORMAÇÃO ESPECÍFICA – RECONHECIMENTO 

DO CURSO PERANTE O MEC - ATRASO NA EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA 

UNIVERSITÁRIO – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL - 

DANO MORAL CONFIGURADO - REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO 

– POSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO 

ARBITRAMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO – 

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Ao 

fornecer o curso de ensino superior sem qualquer restrição, a instituição 

assume a obrigação de promover aulas regulares de todas as matérias 

constantes na grade curricular e, ao final, conferir diploma válido àqueles 

aprovados no curso. A situação gera expectativa de direito nos 

estudantes interessados, já que, além das contraprestações mensais 

pagas, eles dedicam seu tempo e dinheiro durante longo período, para, 

finalizado o curso, ver entregue o seu diploma. 2. É de inteira 

responsabilidade da instituição o atraso na expedição do diploma quando 

disponibilizou o curso sem o respectivo reconhecimento junto ao Ministério 

da Educação e Cultura, sendo que a demora na análise do procedimento 

de reconhecimento é configurado como fortuito interno, e não como 

excludente de nexo causal. 3. O atraso de mais de 08 (oito) anos na 

entrega do diploma universitário ultrapassa o mero aborrecimento da vida 

diária, sendo cabível a indenização por danos morais. 6. O quantum da 
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indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como das 

circunstâncias da causa, como a capacidade econômico-financeira das 

partes e o grau de lesividade do ato ofensivo. 5. A verba honorária deve 

respeitar a atividade desenvolvida pelo advogado, sem elevá-la a 

patamares estratosféricos e nem barateá-la com aviltamento da profissão, 

devendo ser fixada de modo que represente adequada e justa 

remuneração ao trabalho profissional. (Ap 126156/2016, DESA. SERLY 

MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 26/10/2016, Publicado no DJE 28/10/2016). Assim, reconhecida a 

existência do dano moral experimentado pelo autor, cumpre-me, agora, 

examinar somente a fixação do seu valor. Nesse ponto, mister se faz 

examinar os critérios para se aferir o valor indenizatório devidos dos 

danos morais, uma vez que a apuração do quantum do dano moral 

trata-se de matéria polêmica e por vezes dificílima de enfrentar, de sorte 

que a doutrina e a jurisprudência ainda não construíram critérios objetivos 

e seguros para tanto. Em todo caso, para o renomado civilista Arnaldo 

Marmitt, os elementos integrantes do dano moral são: “a) modificação para 

pior no estado da vítima; b) estado permanente e prolongado da alteração 

advinda do efeito danoso; c) causação de um dano moral ao lesado, 

consistente na humilhação, tristeza, prostração, constrangimento, enfim, 

uma diminuição no estado de espírito e felicidade, em conseqüência da 

lesão” (in, Perdas e danos”, Aide Editora, p. 15). Nestes termos, atento às 

circunstâncias do caso concreto, eis que reconhecida a responsabilidade 

da requerida, consoante acima já explanado, considerando as condições 

econômico-financeiras da parte autora e da requerida, bem como 

considerando que pelas provas contidas nos autos a extensão do dano 

não foi tamanha, tenho que a quantia equivalente a R$ 30.000,00 (trinta mil 

reais) pelos danos morais mostra-se bastante razoável. Em suma, tenho 

como justa a quantia acima. Porquanto, o objetivo da indenização por 

danos morais não é o enriquecimento do autor e tampouco o 

empobrecimento da requerida, tendo, sim, o caráter coercitivo e 

pedagógico. Da restituição em dobro Finalmente, no que tange ao pedido 

de devolução em dobro da quantia cobrada pelas requeridas, tenho que 

este não merece ser acolhido. Isso porque, para a configuração da 

repetição do indébito em dobro por parte do consumidor é necessário o 

preenchimento de dois requisitos objetivos, a cobrança indevida e o 

pagamento pelo consumidor do valor indevidamente cobrado, conforme 

dispõe o parágrafo único do art. 42 do CDC. Dito isso, entendo que não há, 

neste caso, direito a repetição do indébito, já que o próprio autor afirma no 

seu requerimento perante o sistema da requerida, colacionado no Id. 

3075219, que estava com pendências no setor financeiro, as quais 

denota-se do Id. 3075082 referiam-se a renegociação. Assim, tenho que 

os pagamentos efetuados à requerida referiam-se à cobranças legítimas, 

não havendo que se falar em devolução, tampouco, em devolução em 

dobro. Igualmente, não há que se falar na restituição em dobro do valor 

dispendido em passagens para que o autor entrasse em contato com a 

representante da requerida, uma vez que referido valor não decorre de 

cobrança indevida efetuada pela requerida. Dos danos materiais O autor 

pugna pela condenação da requerida ao pagamento de determinada 

quantia desembolsada para a contratação de profissional liberal para 

formulação de notificação extrajudicial, porém, tal pedido não merece 

acolhida. Isso porque, a empresa requerida não participou da relação 

contratual mantida entre o autor e seu patrono, nem interferiu no valor 

contratado, levando-se em conta, ainda, que o contrato colacionado no Id. 

3075143 refere-se à contratação de serviços advocatícios para 

propositura de “ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos”, 

ou seja, não foi constituída para formulação de notificação extrajudicial tal 

qual alegado nos autos. Nessa senda, considerando que a contratação foi 

efetuada para propositura de ação judicial, colho recente aresto proferido 

pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. 

HONORÁRIOS CONTRATUAIS. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. 

Esta Corte possui entendimento firmado de que os custos decorrentes da 

contratação de advogado para ajuizamento de ação, por si só, não 

constituem ilícito capaz de ensejar danos materiais indenizáveis. 

Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1515433/MS, 

Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 

01/12/2016, DJe 13/12/2016) APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ANULATÓRIA 

C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA – PRIMEIRO APELO – CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO NÃO 

ENSEJA REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL – (...) A simples contratação 

de advogado para o ajuizamento de ação não enseja indenização por 

dano material, pois não se baseia em obrigação assumida pela parte 

adversa, visto que esta não integrou a relação na qual foram 

estabelecidos os direitos e deveres do cliente e de seu advogado (TJMT – 

RAI nº 88/754/2011). (...) (Ap 43344/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 

29/11/2016) Do dispositivo Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes 

os pedidos formulados na petição inicial, pelo que condeno a requerida ao 

pagamento da quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de dano 

moral, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do 

arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros 

de mora de 1% a.m., contados do evento danoso (Súmula 54, STJ). Por 

conseguinte, resolvo o mérito, o que faço com fundamento no art. 269, I, 

do Código de Processo Civil. Condeno a requerida ao pagamento das 

despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% 

(quinze por cento) sobre o valor da condenação, diante do lapso de tempo 

decorrido até aqui, pelo esmero no trabalho e pela combatividade do 

patrono (CPC - § 2º, do art. 85). Transitado em julgado, aguarde o 

cumprimento voluntário da obrigação no prazo de quinze (15) dias, findo o 

qual, não havendo qualquer manifestação, ordeno sejam os autos 

remetidos ao arquivo. P. I. C. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito [1] Correspondente ao inciso III, do art. 70 do CPC/73. [2] STJ, REsp 

1041037/DF, Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, julgado 

em 02/09/2010, DJe 17/09/2010. [3] DIAS, Aguiar. Da responsabilidade 

civil, 10. Ed., Rio de Janeiro, Forense, 1995, vol. II, p. 713. [4] GAGLIANO, 

Pablo Stolze; FILHO, Rodolfo Pamplona. Novo Curso de Direito Civil, São 

Paulo, Saraiva, vol. III, fls. 56.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004376-33.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARELY LEBRE ROSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485/O (ADVOGADO)

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT0015948A (ADVOGADO)

VITTOR ARTHUR GALDINO OAB - MT13955/O (ADVOGADO)

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT0016289S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA (RÉU)

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL RIVOREDO VILAS BOAS OAB - MG0074368A (ADVOGADO)

KATIA FERNANDES DE GERONE OAB - SP221066 (ADVOGADO)

Outros Interessados:

PAULO HENRIQUE ANDREANI ARAUJO (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004376-33.2017.8.11.0002. AUTOR: 

MARELY LEBRE ROSA RÉU: DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE 

VEICULOS E PECAS LTDA, FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL 

LTDA. Vistos, etc. "HOMOLOGO o acordo firmado no Id. 14421378, por 

sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. JULGO EXTINTO 

este feito, nos termos dos artigos 487, inciso III, alínea b, do Código de 

Processo Civil. Custas e honorários advocatícios conforme 

convencionado. HOMOLOGO, ainda, a desistência do prazo recursal. 

Saem os presentes intimados da sentença. Certificado o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com baixa". Consigno que a presente 

surtirá efeitos desde a data da referida audiência (26/07/2018). Por fim, 

torno nula a juntada de Id. 14400591. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008397-52.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO LUIS BECKENKAMP JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES OAB - MT0019614A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1008397-52.2017.8.11.0002. Vistos, etc. 

Paulo Luis Beckenkamp Junior propôs a presente ação de indenização por 

danos morais com tutela de emergência em face de Iuni Educacional S/A 

(Unic), aduzindo, em suma, que cursava engenharia civil na requerida, 

cujos pagamentos eram efetuados pelo FIES. Assim, alega que em 

21/02/2017 renovou o FIES para o primeiro semestre de 2017, tendo este 

repassado a quantia de R$ 13.882,80 (treze mil, oitocentos e oitenta e dois 

reais e oitenta centavos), sendo que em 21/03/2017 solicitou o 

trancamento do curso perante a requerida e no dia 12/04/2017 efetuou o 

cancelamento do contrato do FIES. No entanto, salienta que a requerida 

incluiu seu nome nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito por 

uma suposta dívida referente ao mês de março/2017, período em que 

possuía 100% do financiamento estudantil (FIES). Dessa forma, ressalta 

que a cobrança é indevida e requer seja a requerida obrigada a proceder 

com a retirada do seu nome dos cadastros dos órgãos de proteção ao 

crédito, bem como condenada à indenização por danos morais, no importe 

de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). No Id. 11361374 foi indeferida a liminar. 

Audiência de conciliação realizada conforme termo de Id. 12539811. A 

requerida apresentou contestação acompanhada de documentos nos Ids. 

12490335 a 12490651, aduzindo que o autor solicitou a desistência do 

curso somente em 21/03/2017, após o início das aulas, quando sua vaga 

já estava reservada na sala de aula, tendo ainda solicitado o 

encerramento do FIES em 2017/1, motivo pelo qual não houve o repasse 

para a requerida. Afirma que o autor efetuou o pagamento das 

mensalidades de janeiro e fevereiro de 2017, não tendo quitado o mês de 

março, que venceu em 10/03/2017, ao passo que o pedido de desistência 

foi formulado apenas em 21/03/2017, motivo pelo qual a cobrança é 

legítima. Dessa forma discorreu acerca da culpa exclusiva do autor, 

inexistência de danos morais e formulou pedido contraposto, requerendo o 

julgamento improcedente da demanda. Impugnação à contestação 

apresentada no Id. 12801251. No Id. 13338790 a parte autora pugnou pela 

produção de prova documental e depoimento pessoal das partes, tendo a 

parte requerida se manifestado no Id. 13500898, pretendendo a produção 

de prova documental. Após, os autos vieram-me conclusos para 

deliberação. É o relato. Fundamento e decido. Passo ao julgamento 

antecipado da lide com fulcro no art. 355, inciso I, do CPC, por entender 

que o processo encontra-se pronto para a prolação da sentença, não 

havendo necessidade de outras provas além das existentes nos autos, 

eis que a matéria de fato encontra-se satisfatoriamente corroborada por 

documentos. A parte autora afirma que a requerida inseriu indevidamente 

seu nome nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que 

ao tempo da cobrança possuía bolsa de 100% por meio do financiamento 

estudantil (FIES), tendo efetuado o cancelamento da matrícula e do FIES 

apenas após o referido período. A requerida, por sua vez, salienta que 

diante do cancelamento do FIES referente ao período 1/2017 não houve o 

devido repasse à instituição, motivo pelo qual deveria o autor efetuar o 

pagamento da mensalidade, a qual venceu em 10/03/2017, ao passo que o 

trancamento do curso ocorreu apenas em 21/03/2017. Pois bem, 

analisando detidamente os autos, tenho que a razão está com a requerida, 

bem como que a convicção formada no momento da análise da tutela de 

urgência permanece. Isso porque, a despeito de o autor carrear aos autos 

termo aditivo referente ao FIES (Id. 10610893), firmado em 21/02/2017, não 

demonstrou se houve o pagamento dos valores referentes ao período 

1º/2017, tampouco quando este teria ocorrido. Ademais, se, de fato, o 

financiamento tinha início a partir de janeiro/2017, não haveria razão para 

o autor ter efetuado o pagamento das mensalidades de janeiro e fevereiro 

de 2017, tal qual demonstrado no extrato de Id. 10610873. Nesse passo, 

considerando que a mensalidade referente ao mês de março/2017 tinha 

como data de vencimento o dia 10/03/2017 (Id. 10610873), aliado ao fato 

de que o autor apenas efetuou o trancamento do curso em 21/03/2017 (Id. 

10610907), bem como diante da não demonstração de repasse dos 

valores do FIES neste período à requerida, evidente a legitimidade da 

cobrança. Ao promover a negativação do nome do autor com o intuito de 

receber o crédito adquirido legitimamente, a requerida estava se valendo 

de um exercício regular de direito, fato este que não é caracterizado como 

ato ilícito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, não podendo falar em 

dever de indenizar, uma vez que não foi cometido o ato ilícito necessário a 

imputar-lhe a referida obrigação. Deste modo, é evidente a ausência dos 

requisitos ensejadores da responsabilidade civil, uma vez que a requerida 

não cometeu qualquer ato ilícito ao incluir o nome do autor nos órgãos de 

proteção ao crédito, razão pela qual inexiste qualquer conduta capaz de 

ensejar a sua obrigação de indenizar os alegados danos sofridos pela 

parte autora. Por conseguinte, não há que se falar em ressarcimento pelos 

alegados danos extrapatrimoniais, uma vez que inexiste nesta hipótese o 

preenchimento de certos requisitos, tal como conduta ilícita, dano e nexo 

de causalidade que, sabidamente, não se encontram presentes na 

hipótese em apreço. Logo, se as provas dos autos demonstram a 

ausência de conduta ilícita da requerida e não comprovam os alegados 

danos sofridos, é imperioso o julgamento improcedente do pedido. A 

propósito, veja o entendimento proferido no julgado que se segue: “Para 

que se imponha o dever de indenizar, faz-se necessária a configuração 

dos requisitos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam, a 

conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade entre a conduta e o dano. 

A ausência de qualquer um desses requisitos configura, como 

conseqüência lógica e jurídica, a improcedência da pretensão inicial.”[1] 

Destarte, ausentes os pressupostos autorizadores da responsabilidade 

civil, não merece guarida a súplica da parte autora. Com estas 

considerações e fundamentos, julgo improcedentes os pedidos iniciais da 

presente ação de indenização por danos morais com tutela de emergência 

proposta por Paulo Luis Beckenkamp Junior em desfavor Iuni Educacional 

S/A (Unic), ambos qualificados nos autos e em consequência, resolvo o 

mérito, na forma do art. 487, I do CPC/2015. Em atendimento ao princípio da 

sucumbência, condeno o autor, com fundamento no artigo 85, caput, § 8º, 

do CPC, no pagamento de custas processuais e verba honorária, esta que 

arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), cuja exigibilidade fica suspensa por 

ser beneficiário da justiça gratuita. Transitado em julgado, determino sejam 

os autos remetidos ao arquivo, mediante as baixas e anotações 

necessárias. Publique-se. Registre-se e Intimem-se. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] TJMG – Apelação Cível n.° 

1.0699.07.070369-8/001 - Relator: Electra Benevides – Julgado em: 

16/04/2009.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002230-53.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS OLINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA OAB - MT0012433A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANNY ALVES COSSE DE FREITAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARYENE DOS SANTOS CRISTO OAB - MT20933/O (ADVOGADO)

JOAO ROBERTO GOMES OAB - MT12922/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002230-53.2016.8.11.0002. REQUERENTE: 

CARLOS OLINI REQUERIDO: SANNY ALVES COSSE DE FREITAS Vistos, 

etc. Trata-se de cumprimento de sentença proposta por Carlos Olini em 

desfavor de Sanny Alves Cosse de Freitas, ambos devidamente 

qualificados nos autos, visando o recebimento da obrigação imposta nos 

autos. Após o trânsito em julgado da sentença a parte exequente pugnou 

pela intimação da parte executada para o pagamento do débito, porém 

esta nada manifestou. Em seguida foi realizada a penhora online em 

contas bancárias da executada no valor de R$ 2.359,38 (id. 14467926). 

Devidamente intimada a executada nada manifestou a respeito da penhora 

realizada nos autos. Em seguida parte exequente informou que o 

executado realizou o depósito da quantia de 9.628,38 referente ao saldo 

devedor remanescente, juntou aos autos guia de depósito judicial e 

requereu extinção do feito em virtude da satisfação do débito 

(id.14064497). Após, os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. O 

processo é de ser extinto em virtude da satisfação do crédito, uma vez 

que os valores penhorados e depositados nos autos serviram para 

adimplir o débito sub judice. Posto isso, declaro extinta a obrigação de 

pagar invocada nestes autos. De conseguinte, julgo extinto o processo, na 

forma da lei (art. 924, inciso II, e art. 925, ambos do CPC). Sem custas e 

sem verba honorária nesta fase. Transitado em julgado, e atendido o 

prazo inserto no Provimento n. 68 do CNJ, expeça-se alvará em favor da 
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parte autora para levantamento do valor penhorado no id. 14467926 e 

depositado no id. 14064497. Após, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias. Às providências necessárias. P. I. Cumpra-se. 

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006108-49.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA JESUINA CAMPOS RUIZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1006108-49.2017.8.11.0002. AUTOR: 

FABIANA JESUINA CAMPOS RUIZ RÉU: NATURA COSMÉTICOS S.A 

Vistos, etc. Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c 

obrigação de fazer c/c danos morais movida por Fabiana Jesuina Campos 

Ruiz em desfavor de Natura cosméticos S/A. Após o trânsito em julgado 

do r. acórdão prolatado nos autos a requerida compareceu aos autos e 

informou o depósito da quantia referente aos termos da condenação (ids. 

13941069 e 13941067). Em seguida a parte autora manifestou 

concordância com o valor depositado em juízo pela requerida e pugnou 

pela expedição de alvará para levantamento da quantia em seu favor (id. 

14113470). Após os autos vieram conclusos para deliberação. É o 

necessário. Decido. O processo é de ser extinto em virtude da satisfação 

da obrigação imposta nos autos, uma vez que a requerida efetuou 

espontaneamente o pagamento do débito, conforme se observa nos ids. 

13941069 e 13941067. Posto isso, declaro extinta a obrigação de pagar 

invocada nestes autos em virtude da satisfação da obrigação nos termos 

do artigo 526, § 3º do Código de Processo Civil. Sem custas e sem verba 

honorária nesta fase. Transitado em julgado, e atendido o prazo inserto no 

Provimento n. 68 do CNJ, expeça-se alvará em favor da parte autora e em 

seguida arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Oportunamente, certifique-se o trânsito em julgado. Após, deem-se baixas 

e arquivem-se. P.I.C. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005216-77.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALEXANDRE DE OLIVEIRA E SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DIAS OAB - MT22566/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005216-77.2016.8.11.0002. EXEQUENTE: 

JOSE ALEXANDRE DE OLIVEIRA E SILVA EXECUTADO: ITAU UNIBANCO 

S/A Vistos, etc. Trata-se de ação de cobrança de seguro DPVAT movida 

por José Alexandre de Oliveira e Silva em desfavor de Itaú Unibanco S/A. 

Após o trânsito em julgado do r. acórdão prolatado nos autos a requerida 

compareceu aos autos e informou o depósito da quantia referente aos 

termos da condenação (ids. 14232174 e 14232176). Em seguida a parte 

autora manifestou concordância com o valor depositado em juízo pela 

requerida e pugnou pela expedição de alvará para levantamento da 

quantia em seu favor (id. 14303062). Após os autos vieram conclusos 

para deliberação. É o necessário. Decido. O processo é de ser extinto em 

virtude da satisfação da obrigação imposta nos autos, uma vez que a 

requerida efetuou espontaneamente o pagamento do débito, conforme se 

observa nos ids. 14232174 e 14232176. Posto isso, declaro extinta a 

obrigação de pagar invocada nestes autos em virtude da satisfação da 

obrigação nos termos do artigo 526, § 3º do Código de Processo Civil. Sem 

custas e sem verba honorária nesta fase. Transitado em julgado, e 

atendido o prazo inserto no Provimento n. 68 do CNJ, expeça-se alvará em 

favor da parte autora e em seguida arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias. Oportunamente, certifique-se o trânsito em 

julgado. Após, deem-se baixas e arquivem-se. P.I.C. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001048-61.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SIRVANEI FRANCISCA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Procedo a intimação da parte autora, por intermédio de seu patrono, para 

apresentar IMPUGNAÇÃO à Contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000524-98.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA MARIA DE BARROS MAYER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERNANDES DOS SANTOS OAB - MT17663/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)

 

Intimação das partes para, no prazo comum de 10 (dez) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002913-56.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA SOLETO ESQUER (AUTOR)

MARCIANO MONTENEGRO ESQUER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIA ROSANA PERIN OAB - MT0011809A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HDI SEGUROS S.A. (RÉU)

JACKSON MARQUES DOS SANTOS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TATIANE CARLA GOMES DE CASTRO OAB - MT0010826A (ADVOGADO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Intimação das partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as 

provas que ainda pretendem produzir.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002854-68.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CIDKLEI RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Intimação das partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as 

provas que ainda pretendem produzir.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002404-91.2018.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DA SILVA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BELA IMAGEM STUDIOS FOTOGRAFICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANA BRAGA FIGUEIREDO OAB - SP0189232A (ADVOGADO)

 

Procedo a intimação da parte autora, por intermédio de seu patrono, para 

apresentar IMPUGNAÇÃO à Contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003811-35.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JANIA NEVES CAMARGO (REQUERENTE)

N. V. C. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN LAURA LEITE MUNGO OAB - MT0010604A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Central Nacional Unimed (REQUERIDO)

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT0012009A 

(ADVOGADO)

WILZA APARECIDA LOPES SILVA OAB - SP0173351A (ADVOGADO)

 

Procedo a intimação da parte autora, por intermédio de seu patrono, para 

apresentar IMPUGNAÇÃO à Contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003890-14.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DEVAIL NUNES DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FATIMA JUSSARA RODRIGUES OAB - MT6090/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOTRAUMA S/C LTDA - EPP (RÉU)

CARLOS A. MARANHAO (RÉU)

MARCELO NEVES LOTUFO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE BOM DESPACHO DANTAS BORGES OAB - MT13274/O-O 

(ADVOGADO)

 

Procedo a intimação da parte autora, por intermédio de seu patrono, para 

apresentar IMPUGNAÇÃO à Contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005790-03.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUTO VARZEAGRANDENSE DE EDUCACAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEOVANA APARECIDA MOREIRA DA SILVA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para juntar aos autos a guia e o 

comprovante do pagamento da Diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

mediante guia a ser emitida no site "www.tjmt.jus.br" >> Emissão de Guias 

Online >> Diligência >> Emissão de Guias de Diligências >> Primeira 

Instância >> Número Único do Processo e preencher os demais dados, 

ressaltando que não será aceito o pagamento efetuado mediante entrega 

de envelope.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005303-33.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA SCHERVINSKI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DOMINGAS RONDON OAB - MT21853/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1005303-33.2016.8.11.0002 

Vistos, etc. Intimem-se as partes para manifestar quanto ao laudo de 

avaliação, devendo esclarecer se possuem interesse na produção de 

outras provas, justificando-as no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

preclusão. Anote-se que a inércia implicará na concordância tácita com a 

avaliação médica. Intimem-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 21 de junho 

de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de 

Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 232752 Nr: 12843-96.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARENIL FIGUEIREDO ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSENDO DA SILVA & PEREIRA LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÉSSICA FÁTIMA DA SILVA 

MAGALHÃES - OAB:MT 22.784/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESSA CALVOSO 

CARVALHO DE MENDONÇA - OAB:MT 6.173, PAULO ROBERTO MOSER 

- OAB:9.932 - B

 Certifico que a atual advogada da parte Autora não estava cadastrada no 

Sistema Apolo, o que foi regularizado nesta data, motivo pelo qual 

encaminho o movimento "Com Resolução do Mérito->Extinção da execução 

ou do cumprimento da sentença", de 23/07/2018, para nova publicação: 

"Vistos, etc. Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por Marenil 

Figueireido Almeida desfavor de Rosendo da Silva & Pereira LTDA-ME, 

pelos fatos e fundamentos exposto. Observa-se que a parte requerida 

efetuou o depósito espontâneo da quantia que entendia devida referende 

a condenação do decisium, contudo havia saldo remanescente a ser pago 

(petição e cálculo de fls. 172/173). Na decisão de fls. 148, determinou-se 

a remessa dos autos ao Contador diante da divergência dos cálculos da 

partes. A liquidação se deu às fls. 182/183. É o relatório necessário. 

Decido. Verifica-se que a pretensão perseguida pela exequente foi 

satisfeita, cumprindo-se a obrigação oriunda dos presentes autos. 

Constato, portanto, que o objetivo da presente execução foi alcançado, 

qual seja, o adimplemento da obrigação, conforme dispõe o artigo 924, 

inciso II, do Código Processual Civil. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O 

PRESENTE FEITO, com resolução do mérito, ante a quitação integral do 

débito, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Custas 

pela requerida, conforme posto na sentença. Libere o valor na conta 

informada pelo advogado, devendo a autora ser intimada pessoalmente 

acerca do remanescente liberado, nos termos do Prov. nº 16/2011-CGJ. 

Transitada em julgado, pagas as custas, arquivem-se os autos com as 

baixas e cautelas legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Várzea 

Grande, 23 de julho de 2018. Silvia Renata Anffe Souza, Juíza de Direito".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 431739 Nr: 1988-14.2016.811.0002

 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: JEFFERSON FARIA MAZARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI MÓVEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIO CÉSAR DE CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:10032 -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Certifico que o Recurso de Apelação apresentado pela parte Requerida 

às fls. 72/78 é tempestivo. Sendo assim, intime-se a parte Requerente 

para apresentar Contrarrazões no prazo de 15 (quinze)dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 284949 Nr: 3988-26.2012.811.0002

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARAKANÃ ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESID DA FED.DOS TRAB. NA AGRIC. DE 

MT-FETTRAGRI- SR. ADÃO DA SILVA E OUTROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIERME ROMERO - 

OAB:6240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ROBLES VARGAS - 

OAB:MT 5.605

 Certifico que o Recurso de Apelação apresentado pela parte Requerente 

às fls. 214/221 é tempestivo. Sendo assim, intime-se a parte Requerida 

para apresentar Contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 431017 Nr: 1519-65.2016.811.0002

 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: DEUSDETE DOS SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Certifico que o Recurso de Apelação de fls. 63/68, apresentado pela 

parte Requerida, é tempestivo. Sendo assim, intime-se a parte Requerente 

para apresentar Contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 393842 Nr: 7676-88.2015.811.0002

 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: AMAURI FRANCISCO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUZIA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT8.184-A

 Intimação da parte Autora para se manifestar quanto a petição de fls. 

131/132, no prazo de 5 (cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 426270 Nr: 25285-84.2015.811.0002

 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: VALDECY ALVES FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY 

- OAB:OAB/MT 6945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR a parte autora para apresentar Réplica à contestação, no prazo 

de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 397540 Nr: 10030-86.2015.811.0002

 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: DOUGLAS DA SILVA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS -DPVAT S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI 

- OAB:MT 9.392

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Encaminho os autos a Central de Arrecadação e Arquivamento, nos 

termos do Provimento nº 12/2017 - CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 223053 Nr: 3235-74.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAKOTA NORDESTE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCILDA BENETTI SEGALA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BIANCA TRENTIN - OAB:45553/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da advogada Bianca Trentin, OAB/MT 45.553, para realizar a 

retirada da Certidão de Objeto e Pé, referente ao pedido de fls. 102/104, 

no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 344753 Nr: 11719-05.2014.811.0002

 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: WESLEY ALBERTO SABINO RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL S/A (TELEXFREE INC)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CALUDISON RODRIGUES - OAB:, 

CLAUDISON RODRIGUES - OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORST VILMAR FUCHS - 

OAB:ES 12.529

 Certifico que a parte executada não se manifestou qunato a decisão de 

fls.205, sendo assim intime-se a parte credora para trazer aos autos, 

planilha de cálculo devidamente atualizadas, dentro do prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003952-54.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FELICIANO DE CARVALHO MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSEMARY MENEZES SOUZA OAB - MT0014905A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1003952-54.2018.8.11.0002 

Vistos. A ausência de substabelecimento e/ou procuração outorgado ao 

procurador da parte requerida, torna inexistentes o ato praticado (termo 

de acordo de Id. 14231766 ), uma vez que não comprovou ter poderes 

para representar a parte em juízo, o que gera evidente irregularidade 

processual. Nesse sentido: Agravo de instrumento. Ação revisional de 

contrato. Acordo. Homologação. Ausência de procuração do advogado do 

autor firmatário do acordo. Pleito de nulidade reconhecida. Precedentes. 

Retorno ao status quo ante. Devolução do valor sacado indevidamente 

pelo consignante. Recurso provido. (Agravo de Instrumento Nº 

70029569738, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Breno Pereira da Costa Vasconcellos, Julgado em 09/07/2009). 

(grifei) RECURSO DE APELAÇÃO – DEMANDA ANULATÓRIA DE ATOS 

ADMINISTRATIVOS – ACORDO EXTRAJUDICIAL – REQUERIMENTO DO 

AUTOR DE HOMOLOGAÇÃO EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA 

EXPRESSA DO RÉU – IMPOSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO 

– APLICABILIDADE DA REGRA PREVISTA NO ART. 515, § 1º, DO CÓDIGO 

DE PROCESSO CIVIL – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – EXTINÇÃO 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – 

PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1- É nula a sentença homologatória de 

acordo extrajudicial quando o réu não anuiu expressa e inequivocamente 

com o requerimento formulado pelo autor. 2- Declarada a nulidade da 

sentença proferida e não existindo outras provas a serem produzidas, o 

Tribunal pode extinguir o processo sem resolução de mérito, pois, nos 

termos do artigo 515, § 1º, do Código de Processo Civil, devolvem-se 

todas as questões suscitadas e discutidas, ainda não julgadas na 

sentença. 3- Há perda superveniente do objeto quando as partes 

celebram acordo extrajudicial que envolve todo o objeto da demanda, 

multas aplicadas pelo PROCON - MS. 4- Em se tratando de extinção do 
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processo por falta de interesse de agir superveniente, o princípio da 

causalidade serve de fundamento para arbitrar as verbas de 

sucumbência. Recurso provido para declarar a nulidade da sentença. Com 

fundamento nos artigos 515, § 1º, e 267, inciso VI, ambos do Código de 

Processo Civil, processo extinto sem resolução de mérito. (TJ-MS - APL: 

01442974920078120001 MS 0144297-49.2007.8.12.0001, Relator: Des. 

Vilson Bertelli, Data de Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de 

Publicação: 22/06/2015) (grifei) AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

EXTRAPATRIMONIAIS. ACORDO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE 

PROCURADORES. REPRESENTANTE SEM PODERES PARA TRANSIGIR. 

OBJETO DIVERSO. HOMOLOGAÇÃO. NULIDADE. Acordo extrajudicial que 

não atende aos requisitos legais. Ausência dos procuradores das partes. 

Acordo assinado por representante do demandado sem procuração nos 

autos. Invalidade. Acordo que ademais não tem relação com a presente 

demanda, mas diz respeito somente à questão do encerramento do débito 

existente. Irregularidades que levam a nulidade da sentença 

homologatór ia .  APELAÇÃO PROVIDA,  HOMOLOGAÇÃO 

DESCONSTITUIDA. (Apelação Cível Nº 70010926087, Décima Primeira 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Bayard Ney de Freitas 

Barcellos, Julgado em 27/04/2005). (grifei) Em assim sendo, deixo de 

homologar referido acordo, devendo ser intimado o douto patrono da parte 

requerida para juntada de procuração, para regularização do feito. Prazo: 

10 dias. Intime-se e cumpra-se. Várzea Grande/MT, 30 de julho de 2018. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003188-05.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALINOR DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos, Trata-se de ação previdenciária em que a parte Autora pretende o 

benefício de aposentadoria por idade rural. Devidamente citada, a parte 

contrária apresentou contestação, impugnando todos os termos da inicial. 

A parte autora apresentou impugnação à contestação. Em instrução foi 

ouvida a parte Autora e inquirida duas testemunhas. É o relatório. 

Fundamento e Decido. O pedido se fulcra no artigo 143 da Lei nº 8.213/91, 

que garante ao trabalhador rural, conforme o disposto no artigo 201 da 

Constituição Federal, aposentadoria por idade em valor equivalente a um 

salário mínimo, tratando-se de segurado especial, como preceitua o artigo 

11 da mesma lei. A Constituição Federal determina aposentadoria aos 65 

(sessenta e cinco) anos de idade para o homem, e aos 60 (sessenta) 

para a mulher, reduzido em cinco anos o limite de idade para os 

trabalhadores rurais de ambos os sexos e para aqueles que exerçam 

suas atividades em regime de economia familiar, neste incluídos o produtor 

rural, o garimpeiro e o pescador artesanal. O referido artigo 143 

estabelece como requisito para o benefício à comprovação do exercício 

da atividade como trabalhador rural em período anterior ao requerimento 

do benefício, em número de meses idêntico à carência necessária, em 

consonância com as disposições dos artigos 142 e 143 da Lei de 

Benefícios, ainda que a prestação tenha sido descontínua, 

independentemente de contribuição, pelo que inaplicável à espécie a 

norma do artigo 96 da lei que rege a matéria. Estabelecidas tais premissas, 

passo à análise do caso concreto. A parte autora, nascida em 08/08/1946, 

implementou o requisito etário da aposentadoria por idade rural no ano de 

2006. Resta aferir se cumpriu o requisito relativo ao efetivo exercício de 

atividade rural, pelo tempo correspondente à carência exigida (150 meses 

para quem completou o requisito etário a partir de 2006), até o período 

imediatamente anterior ao requerimento administrativo ou ao cumprimento 

do requisito etário. Para a comprovação da atividade rural, a parte autora 

apresentou, em juízo, o seguinte documento: Carteira de Trabalho, qual 

consta admissão na empresa Destilaria de Álcool Libra LTDA, no período 

de 01/06/1994 até 16/11/1994. Assim, há um grande vácuo documental 

dentro do período de carência. Conforme CNIS apresentado pelo INSS 

constata-se que a Autora exerceu atividade urbana do período de 

01/04/1984 até 01/12/1984 na empresa Donatoni Engenharia LTDA-ME, e 

de 01/06/1994 até 16/11/1994 na Empresa Destilaria de Álcool Libra LTDA; 

Deferida a produção de prova foi colhido o depoimento pessoal da parte 

Autora e ouvidas às testemunhas. A parte autora em seu depoimento 

declarou ter 72 anos e mora há 04 anos em Várzea Grande; que antes 

trabalhava na roça, mesmo não possuindo chácara; contudo declara que 

já trabalhou com carteira assinada em algumas empresas; declarou que 

recebe benefício de Amparo Social ao Idoso desde 2011; e, contribui 

muitos anos como autônomo. Afirmou à testemunha Miguel Angelo da 

Costa Faria, que mora há 06 anos no bairro El Dorado em Várzea Grande; 

que o autor mudou há quatro anos para Várzea Grande, mas que sempre 

morou e trabalhou na roça; declarou ter visitado a roça em que o autor 

trabalhava, pela ultima vez há mais de 30 anos. A testemunha Gelindo 

Bispi da Silva, declarou ser vizinho do autor, e mora em Várzea Grande 

faz quatro anos; que conhece o autor há mais de 30 anos; não soube 

dizer se o autor trabalhava em alguma empresa de carteira assinada. 

Analisando o conjunto probatório, tenho que não há início de prova 

material apta a ensejar o reconhecimento de efetivo labor rural no período 

alegado. Verifico da Carteira de Trabalho onde consta a profissão do 

autor como produtor rural, contudo a data de 01/06/1994 até 16/11/1994 

há um grande vácuo documental dentro do período de carência. Lado 

outro, verifica-se do extrato do CNIS do Autor que o mesmo possui 

vínculos urbanos conforme acima mencionado, não existindo 

comprovação do trabalho rural. Destarte, não comprovado o exercício da 

atividade rural alegada, pelo prazo de 150 meses, até período 

imediatamente anterior ao requerimento administrativo ou ao implemento do 

requisito etário, não cabe a concessão do benefício pretendido, tornando 

imperiosa a improcedência do pedido. Diante do exposto, julgo 

improcedentes os pedidos veiculados na petição inicial, extinguindo o 

processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do 

NCPC. Condeno a parte Autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, ora arbitrados em 10% do valor da causa, de 

acordo com o art. 85, § 3º, inciso I, do NCPC e observando o disposto no 

art. 98, § 3º, do NCPC, vez que é beneficiária da assistência judiciária 

gratuita. Havendo recurso e apresentadas ou não as contrarrazões, à 

instância superior para os devidos fins, nos termos do § 3º, do art. 1.010 

do CPC. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, 

independentemente de ulterior despacho. P. R. I. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 453507 Nr: 13450-65.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ MARQUES BENEDITO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:14.241/MT, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo improcedentes os pedidos veiculados na petição 

inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso I do NCPC. Condeno a parte Autora ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, ora arbitrados em 10% do 

valor da causa, de acordo com o art. 85, § 3º, inciso I, do NCPC e 

observando o disposto no art. 98, § 3º, do NCPC, vez que é beneficiária 

da assistência judiciária gratuita.Havendo recurso e apresentadas ou não 

as contrarrazões, à instância superior para os devidos fins, nos termos 

do § 3º, do art. 1.010 do CPC.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos, independentemente de ulterior despacho.P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 315843 Nr: 12200-02.2013.811.0002

 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: HSBC BANK BRASIL S.A-BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA BARBARA DE 
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OLIVEIRA SODRE - OAB:MT 13.333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Compulsando os autos, verifico que, à fl. 436, a parte Ré não concorda 

com o pedido de desistência, assim intime-se a parte Autora, para que se 

manifeste sobre este pleito, requerendo o que entender de direito, e, 

concordando ou não com o requerido, no prazo de 15 dias, conforme 

determina o art. 435, parágrafo único do NCPC. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 351381 Nr: 16861-87.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DJAVAN RICHARD PINHO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudison Rodrigues - OAB:MT 

9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Djavan Richard Pinho de Oliveira apresentou ação de indenização por 

danos morais em face do Estado de Mato Grosso, alegando, que no dia 

08/12/2013 foi abordado por policiais os quais questionaram acerca da 

origem da moto. Em seguida, os policiais informaram que a referida moto 

estava registrada como sendo produto de roubo no mesmo momento em 

que o Autor informou que a moto era de sua esposa e havia sido roubada, 

porém, foi recuperada pela polícia e devolvida para sua esposa. Sustenta 

que, mesmo após a explicação, o autor foi preso, revistado e colocado na 

viatura e encaminhado à delegacia como suspeito de roubo.

Assevera que o fato foi presenciado além de familiares, por populares que 

estavam no campo de futebol, algumas pessoas conhecidas do autor e 

outras não. Informa ainda, que no boletim de ocorrência lavrado pela 

esposa do Autor no momento do roubo da moto, informava que a mesma 

estava com seu esposo, ora autor. Bem como constava a indicação de 

baixa competente junto ao cadastro do veículo no sistema BIN/RENAVAN e 

mesmo assim, o Autor foi preso. Por fim, requereu a condenação em 

danos morais fixados por arbitramento, com apoio nos documentos de 

fls.15/24.

Citado, o requerido apresentou contestação alegando que a pretensão do 

autor não encontra qualquer respaldo jurídico, não ocorrendo nenhuma 

injustiça ou excesso no exercício constitucional da atividade de 

persecução penal, requerendo a improcedência da ação.

Apresentada impugnação, foram rebatidas as teses alegadas pela defesa, 

requerendo a procedência da ação.

Determinada a especificação das provas, o requerido apresentou rol de 

testemunhas, bem como o autor pugnou pela oitiva das testemunhas 

arroladas

Realizada audiência de instrução e julgamento foram inquiridas duas 

testemunhas e, em seguida conclusos para sentença.

É o relatório. Fundamento. Decido.

Pretende o autor a condenação do Estado em reparação dos danos 

morais em razão da prática de atos ilícitos por parte dos policiais militares, 

que teriam agido com abuso de poder na abordagem realizada em via 

pública.

Pois bem. Analisando os documentos acostados aos autos, verifico o 

boletim de ocorrência realizado em 19/08/2013, informando sobre o roubo 

da moto, em seguida o termo de entrega da moto – HONDA/CG 125 FAN 

ES de cor VERMELHA, ano 2011/12, placa OAU 9262/MT, entregue para a 

esposa do Autor Evelyn Narjara de Souza Melo; bem como o boletim de 

ocorrência acerca da prisão indevida do Autor.

Como é cediço, a Constituição Federal adotou como regra, a 

responsabilidade objetiva do Estado, estipulando o dever de indenizar nas 

hipóteses em que a atividade estatal causar danos a terceiros, nos termos 

do Art. 37, §6º da Constituição Federal:

 “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos 

Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 

obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado 

prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus 

agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de 

regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

(...)”

 Assim, comprovando o liame de causalidade entre a conduta e o agente 

público e o dano ocorrido e não havendo qualquer causa excludente da 

responsabilidade, tem-se por certo o dever de indenizar, conforme a 

inteligência do art. 37, § 6º, da CF/88. Dessa forma, a responsabilidade 

civil não prescinde da demonstração do ato ou omissão ilegal do agente 

público, do dano e do nexo de causalidade.

Em audiência de instrução e julgamento foi ouvido o Autor, bem como as 

testemunhas, conforme segue parte do depoimento abaixo:

Depoimento pessoal: “o Autor informa que a moto é de sua esposa, 

quando conheceu sua esposa ela já tinha essa moto; que a moto foi 

roubada ficando uns 4/5 dias sem ser encontrara. Após esse dia, a moto 

foi recuperada. Depois da moto recuperada, após dois meses ocorreu a 

abordagem policial; que foi ver sua avó e quando estava saindo da casa 

de sua avó foi abordado; que não bateram, mas imobilizaram; informou que 

tem um irmão que não tem boa índole e que os policiais perguntaram sobre 

o irmão dele; quando a esposa chegou gravida com os documentos da 

liberação da moto, mesmo assim foi preso; diz que só foi solto quando o 

sogro que também é policial chegou para liberação;

Em depoimento da testemunha Gislaine, informou que: “Que não estava 

presente na hora dos fatos; o Autor trabalha com a moto que está no 

nome da esposa dele; que a moto foi roubada e depois de alguns dias a 

moto foi recuperada, que foi na casa da sua avó algum tempo depois da 

recuperação da moto e foi surpreendido por policiais militares que o levou 

preso”.

Já no depoimento da testemunha Creuza, a mesma informou que: “Que 

estava presente na hora dos fatos, e que os policiais falaram que a moto 

era roubada; que o Autor era chefe de quadrilha ladrão de moto; que o 

policial empurrou o Autor; que a moto foi roubada e assim que localizada 

foi liberada; colocaram o autor no camburão; que a moto estava no nome 

do amigo da esposa do Autor e que a moto é da esposa do Autor; que o 

Autor ficou preso por algumas horas.”

No caso em tela, restou evidente o excesso da Polícia Militar do Estado de 

Mato Grosso, em não checar as informações prestadas pelo autor na hora 

de sua prisão, configurando na conduta que causou danos morais ao 

autor, conforme restou demonstrado nos autos pelos documentos 

acostados, como também pelos depoimentos das testemunhas.

Conforme leciona Rui Stoco: “Segundo nosso entendimento a indenização 

da dor moral, sem descurar desses critérios e circunstâncias que o caso 

concreto exigir, há de buscar, como regra, duplo objetivo: caráter 

compensatório e função punitiva da sanção (prevenção e repressão), ou 

seja: a) condenar o agente causador do dano ao pagamento de certa 

importância em dinheiro, de modo a puni-lo e desestimulá-lo da prática 

futura de atos semelhantes; b) compensar a vítima com uma importância 

mais ou menos aleatória, em valor fixo e pago de uma só vez, pela perda 

que se mostrar irreparável, ou pela dor e humilhação impostas. 

Evidentemente, não há de ser tão alta e despropositada que atue como 

fonte de enriquecimento injustificado da vítima ou causa de ruína do 

ofensor, nem poderá ser inexpressiva a ponto de não atingir o objetivo 

colimado, de retribuição do mal causado pela ofensa, com o mal da pena, 

de modo a desestimular o autor da ofensa e impedir que ele volte a lesar 

outras pessoas. Deve-se levar em consideração a máxima “indenizar ou 

compensar sem enriquecer”.” (Tratado de Responsabilidade Civil, 10ª ed., 

2014, p. 2258).

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. 

PRISÃO INDEVIDA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. DEVER DE 

INDENIZAR Tratando-se de responsabilidade civil de pessoa jurídica de 

direito público, aplica-se a teoria da responsabilidade civil objetiva, nos 

termos do disposto no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, As 

pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de 

serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa 

qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra 

o responsável nos casos de dolo ou culpa. CASO CONCRETO - É 

incontroverso o fato de que a parte autora sofreu prisão indevida na 

ocasião do assalto ao Supermercado Nacional do Município de Santo 

Antônio da Patrulha, sendo conduzido até o Hospital para exame de corpo 

de delito e, de conseguinte, até a Delegacia de Policia, ocasião em que foi 

liberado. Ademais, a prova produzida demonstra à saciedade que foi 

descartada a hipótese de imputação de autoria à parte demandante no 

tocante ao delito investigado no inquérito nos autos do qual foi 
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determinada sua prisão preventiva. Caracterizada está, portanto, a 

conduta do ente público. O dano, por sua vez, não é menos evidente, na 

medida em que a restrição de liberdade, considerada toda carga 

estigmatizante daí decorrente, é inequivocamente causa de repercussão 

negativa no âmbito de proteção da personalidade da parte autora, garantia 

fundamental do regime de Estado de Direito (art. 1º e 5º, X e LXXV, da 

CF). Trata-se do dano moral puro (in re ipsa). QUANTUM INDENIZATÓRIO - 

É certo que o dano é irreparável, é justo que haja uma compensação em 

virtude do erro do demandado, compensação esta que fixada no valor de 

R$ 5.000,00 (cinco mil e reais), quantia que se mostra apta a indenizar o 

dano sofrido. RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.” (Recurso Cível Nº 

71007661895, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas 

Recursais, Relator: Mauro Caum Gonçalves, Julgado em 27/06/2018)

Assim, configurado o dano moral, resta, então, apurar o quantum 

indenizatório. Para o fim de se apurar valor de indenização por danos 

morais, deve o magistrado se valer dos critérios de proporcionalidade e 

razoabilidade. A indenização deve ser proporcional ao dano sofrido, 

considerando a conduta do ofensor e os prejuízos causados; e razoável a 

ponto de atingir o objetivo de punir o ofensor, sem constituir 

enriquecimento sem causa do ofendido.

 Ante o exposto, com fundamento no disposto no art. 487, I do NCPC, julgo 

procedente o pedido formulado por Djavan Richard Pinho de Oliveira em 

face de Estado de Mato Grosso e condeno o réu a reparar os danos 

morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). A Correção monetária 

incidirá a partir da sentença (dano moral), consoante definido na Súmula 

nº 362 do Superior Tribunal de Justiça, e juros legais serão devidos a 

contar da citação (artigo 405 do CC).

Sobre a condenação retro mencionada, como a condenação imposta é de 

natureza não tributária, os juros moratórios devem corresponder aos juros 

aplicados à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Deixo de condenar a parte ré no pagamento das custas e despesas 

processuais por ser isenta, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei Estadual nº 

7.603/2001. E, em relação aos honorários advocatícios, a despeito da 

liquidez do débito (NCPC, art. 85, § 4º, inc. I), fixo no percentual mínimo de 

10% sobre valor da condenação, a ser apurado em liquidação, tendo em 

vista a natureza da causa e o trabalho do advogado, atentando-se para 

as faixas de base de cálculo (NCPC, art.85, § 3º, inc. I).

 No mais, havendo recurso das partes, remetam-se os autos a instância 

“ad quem” para o exame do recurso. Deixo de determinar a sujeição da 

presente sentença ao reexame necessário, diante do reconhecimento da 

exceção do Art. 496, § 3º, II (500 salários mínimos de condenação para 

todos os demais municípios e respectivas autarquias e fundações de 

direito) do NCPC.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 328005 Nr: 24328-54.2013.811.0002

 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: ELAINE CRISTINA QUEIROZ DA SILVA, ELIZABETH 

MARIA DE ALMEIDA, FRANCISCA DA SILVA DUARTE, EDIL AUXILIADORA 

DE ALMEIDA MOLLINA, ELIZANGELA DE SOUZA, IZIDIA DE MORAIS LARA 

OLIVEIRA, JULIA HELENA MACIEL, ILISELMA TOBIAS DE BARROS, ITOR 

TOBIAS DE BARROS, JOSE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPALIDADE DE VARZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS 

- OAB:12464-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais pela 

conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Município de 

Várzea Grande, onde se alega que quando da edição da Medida 

Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o 

Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional 

instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da 

parte Autora com base na mesma URV.

Sustentou que o reajuste não foi observado em seus vencimentos, e 

pugna pela procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública 

ré a incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos.

Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. Juntou 

documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos antecedentes 

históricos da conversão dos vencimentos para a URV. Sustentou competir 

a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela 

improcedência do pedido inicial.

Houve réplica. Instadas à especificação de provas, as partes pugnaram 

pelo julgamento antecipado da lide.

É o relatório. Decido.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha 

decidindo, assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal 

de Justiça do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de 

prova pericial quando a sentença determinar a apuração de eventual 

defasagem em fase de liquidação de sentença.

Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, por se 

tratar de relação jurídica de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a 

prescrição quinquenal de eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a 

jurisprudência sumulada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação” (súmula 85).

A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é fundado na Lei nº 8.880, 

de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos salários em Unidade Real 

de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja aplicabilidade é de âmbito nacional. 

Referida lei tem sentido de estabilização econômica e de padrão 

monetário, não enfocando mera questão de aumento salarial, mas de 

conversão de moeda brasileira. Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real 

aos servidores das três esferas de governo, ressaltando-se que o 

reajuste deve ser dado em caráter geral a todas as categorias, inclusive 

aposentados e pensionistas, aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo 

material e, consequentemente, aplicam-se os índices legais.

Verifica-se que o ente público não fez a conversão dos salários para a 

URV a partir de 01/03/1994, causando prejuízo em forma de redução 

salarial, devendo ser cumprido o disposto no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, 

independentemente dos demais reajustes previstos na política salarial. 

Aliás, esta matéria foi considerada de Repercussão Geral pelo E. STF, já 

decidida através do julgamento do RE 561.836-6-RN, nos termos 

seguintes:

“SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. 

INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 

561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, julgado em 15/11/2007, DJe-031 

DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-08 PP-01693 

).

Anote-se que eventuais reajustes subsequentes ou concomitantes à 

conversão monetária, aplicados aos proventos da parte Autora, sob 

outros títulos (leis editadas, bem como eventuais correções salariais 

obtidas por força de decisões judiciais), não podem ser utilizados para a 

compensação das diferenças pecuniárias resultantes do pedido da 

presente ação, eis que se trata de ajuste decorrente das diferenças das 

URVs, o que em tese inexistiu no ente público.

Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 
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análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016).

Portanto, fica afastada a possibilidade de compensação de eventuais 

reajustes.

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa.

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação. Os juros de mora e 

atualização monetária obedecerão à seguinte sistemática: juros moratórios 

calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros 

aplicados à caderneta de poupança, nos termos do disposto no art. 1º-F 

da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao mês), e 

correção monetária com base no índice oficial de remuneração básica da 

caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 

62/2009, até 25.03.2015, data após a qual se aplicará o Índice de Preços 

ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de acordo com decisão do 

Supremo Tribunal Federal em questão de ordem nas Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os 

trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para reexame necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula 

nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.

No mais, havendo recurso das partes, remetam-se os autos a instância 

“ad quem” para o exame do recurso. Transitada em julgado a decisão, à 

parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, executar a sentença nos 

termos previstos nos artigos 534 e 535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 331152 Nr: 27440-31.2013.811.0002

 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: GONÇALINA JOSEFA DE OLIVEIRA, OLENICE SANTANA 

DE ALMEIDA NEVES, ONEIDE MARQUES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS 

- OAB:12464-A, MARINA SANTANA DE OLIVEIRA SOUZA - OAB:9.879

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais pela 

conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Município de 

Várzea Grande, onde se alega que quando da edição da Medida 

Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o 

Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional 

instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração 

dos Autores com base na mesma URV.

Sustentou que o reajuste não foi observado em seus vencimentos, e 

pugna pela procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública 

ré a incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos.

Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. Juntou 

documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos antecedentes 

históricos da conversão dos vencimentos para a URV. Sustentou competir 

a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela 

improcedência do pedido inicial.

Houve réplica. Instadas à especificação de provas, as partes pugnaram 

pelo julgamento antecipado da lide.

É o relatório. Decido.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha 

decidindo, assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal 

de Justiça do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de 

prova pericial quando a sentença determinar a apuração de eventual 

defasagem em fase de liquidação de sentença.

Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, por se 

tratar de relação jurídica de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a 

prescrição quinquenal de eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a 

jurisprudência sumulada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação” (súmula 85).

A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é fundado na Lei nº 8.880, 

de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos salários em Unidade Real 

de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja aplicabilidade é de âmbito nacional. 

Referida lei tem sentido de estabilização econômica e de padrão 

monetário, não enfocando mera questão de aumento salarial, mas de 

conversão de moeda brasileira. Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real 

aos servidores das três esferas de governo, ressaltando-se que o 
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reajuste deve ser dado em caráter geral a todas as categorias, inclusive 

aposentados e pensionistas, aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo 

material e, consequentemente, aplicam-se os índices legais.

Verifica-se que o ente público não fez a conversão dos salários para a 

URV a partir de 01/03/1994, causando prejuízo em forma de redução 

salarial, devendo ser cumprido o disposto no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, 

independentemente dos demais reajustes previstos na política salarial. 

Aliás, esta matéria foi considerada de Repercussão Geral pelo E. STF, já 

decidida através do julgamento do RE 561.836-6-RN, nos termos 

seguintes:

“SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. 

INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 

561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, julgado em 15/11/2007, DJe-031 

DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-08 PP-01693 

).

Anote-se que eventuais reajustes subsequentes ou concomitantes à 

conversão monetária, aplicados aos proventos da parte Autora, sob 

outros títulos (leis editadas, bem como eventuais correções salariais 

obtidas por força de decisões judiciais), não podem ser utilizados para a 

compensação das diferenças pecuniárias resultantes do pedido da 

presente ação, eis que se trata de ajuste decorrente das diferenças das 

URVs, o que em tese inexistiu no ente público.

Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016).

Portanto, fica afastada a possibilidade de compensação de eventuais 

reajustes.

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa.

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor dos Autores à percepção da diferença 

remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da conversão do real 

para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% (onze vírgula 

noventa e oito por cento) e devendo, também, a incorporação incidir sobre 

quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13º salário, férias, 

gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração; b) 

considerar a prescrição quinquenal dos valores referentes aos 05 (cinco) 

anos anteriores ao ajuizamento desta ação; c) apurar se houve a 

reestruturação da carreira da parte Autora, e se esta supriu, por 

completo, eventual defasagem remuneratória e, em caso de se constatar a 

defasagem, qual o percentual devido, somente na liquidação de sentença, 

por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, nas custas e despesas 

processuais por ser ela isenta, nos termos do artigo 3º, inciso I, da Lei 

Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em honorários advocatícios, que fixo 

em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 85 §8º, observado o 

disposto nos incisos do §2º do NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários 

Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por conseguinte, declaro extinto o processo 

com resolução de mérito com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil/2015.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação. Os juros de mora e 

atualização monetária obedecerão à seguinte sistemática: juros moratórios 

calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros 

aplicados à caderneta de poupança, nos termos do disposto no art. 1º-F 

da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao mês), e 

correção monetária com base no índice oficial de remuneração básica da 

caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 

62/2009, até 25.03.2015, data após a qual se aplicará o Índice de Preços 

ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de acordo com decisão do 

Supremo Tribunal Federal em questão de ordem nas Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os 

trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para reexame necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula 

nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.

No mais, havendo recurso das partes, remetam-se os autos a instância 

“ad quem” para o exame do recurso. Transitada em julgado a decisão, à 

parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, executar a sentença nos 

termos previstos nos artigos 534 e 535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 444553 Nr: 9147-08.2016.811.0002

 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: MAURICIO MANOEL DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON ANTONIO CARLOS - 

OAB:20710/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Maurício Manoel Dos Santos apresentou ação de indenização por danos 

morais em face do Estado de Mato Grosso, alegando que foi preso na data 

de 30/01/2011 em razão de um mandado de prisão preventiva expedido 

pelo juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (Código 89323). 

Sustenta que após sua prisão, no momento da audiência de justificação 

realizada em 03/02/2016, negou ter praticado qualquer crime, apresentou 

comprovante de que na época estava trabalhando em São Paulo e afirmou 

que não tinha nenhuma participação nas condutas ali contidas.

Asseverou que após a audiência de justificação, o juízo acolheu as 

justificativas e expediu Alvará de Soltura do Autor. Foi realizado exame 

grafotécnico restando comprovado que a assinatura coletada no momento 

da prisão da pessoa que passava pelo autor em 2006 e a assinatura do 

requerente não eram do Autor. Requereu a procedência da ação a fim de 
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condenar o requerido em danos morais na importância de R$ 100.000,00 

(cem mil reais), com apoio nos documentos de fls. 19/83.

Devidamente citado, o requerido apresentou contestação alegando 

preliminar de prescrição, e no mérito, a ausência de obrigação de 

indenizar com a inexistência de dano moral, requerendo a improcedência 

da ação. Em seguida o autor apresentou impugnação ratificando os termos 

da inicial.

É o relatório. Fundamento. Decido.

Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, nos termos do art. 

355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, por não depender a lide de 

maior dilação probatória.

Inicialmente, quanto a alegada prescrição suscitada pelo requerido, 

verifico que, em que pese o Autor tenha sido preso na data de 

30/01/2011, somente em 05 de maio de 2014 é que foi reconhecido o erro 

da prisão do Autor. Dessa forma, com base na data de 05 de maio de 

2014, verifico que não decorreu o prazo para a propositura da ação, 

razão pela qual rejeito a preliminar de prescrição e passo a análise do 

caso.

Pois bem. Consubstanciado nas informações insertas nos autos, verifico 

que as mesmas são suficientes para meu convencimento.

 Constato que o Autor foi preso consoante mandado de prisão preventiva 

de fls. 37, tendo sido recolhido no presídio após encerrada a instrução 

processual, com audiência de justificação designada para o dia 

03/02/2011, conforme se vê às fls. 41. E no dia 03/02/2011 foi colocado 

em liberdade mediante alvará de soltura (fl.44).

 Denoto do próprio laudo pericial grafotécnico em sua conclusão afirmou 

que: “De todo o exposto, concluem os peritos signatários do presente 

laudo pericial que os lançamentos manuscritos acostados na Ficha 

Datiloscópica (peça questionada 1) trazida ao crivo pericial, descritas em 

item próprio, NÃO PROVIERAM do mesmo punho escritor do fornecedor do 

padrão gráfico em nome de MAURÍCIO MANOEL DOS SANTOS, ou seja, 

divergência de punho escritor na produção do grafismo questionado e 

padrões de confronto.” (fl.67)

Do documento de fl. 74, consta que: “COMPARANDO as impressões 

digitais através do Sistema Vucetich, chegamos à conclusão que as 

apostas na ficha datiloscópica do acusado "Maurício Manoel dos Santos” 

ou “Elias Valeriano da Silva”, são idênticas as do identificado civilmente e 

criminalmente ELIAS VALERIANO DA SILVA, tratando, portanto, da mesma 

pessoa e divergente do identificado civilmente MAURÍCIO MANOEL DOS 

SANTOS, sendo assim, pessoas distintas.”

Outrossim, a Decisão nos autos da ação penal (Código 89323) que 

acolheu o aditamento da denúncia para inserir os dados corretos do 

denunciado Elias Valeriano da Silva, deixou claro que foi constatado que 

Maurício Manoel da Silva foi preso indevidamente, conforme constou no 

dispositivo da decisão o seguinte: “Posto isto, acolho integralmente 

parecer ministerial e recebo o aditamento da denúncia para excluir do polo 

passivo dos dados de Maurício Manoel dos Santos e fazer incluir: “ELIAS 

VALERIANO DA SILVA, brasileiro, natural de Cuiabá-MT, inscrito no RG nº 

1.061-027-8 SSP/MT nascido aos dias 11.04.1975, filho de José Valeriano 

da Silva e Hilda Valeriano da Silva, atualmente em lugar incerto e não 

sabido (...)”. fl.82.

Como é cediço, a Constituição Federal adotou como regra, a 

responsabilidade objetiva do Estado, estipulando o dever de indenizar nas 

hipóteses em que a atividade estatal causar danos a terceiros, nos termos 

do Art. 37, §6º da Constituição Federal:

 “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos 

Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 

obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado 

prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus 

agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de 

regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

(...)”

 Assim, comprovando o liame de causalidade entre a conduta, o agente 

público e o dano ocorrido e não havendo qualquer causa excludente da 

responsabilidade, tem-se por certo o dever de indenizar, conforme a 

inteligência do art. 37, § 6º, da CF/88. Dessa forma, a responsabilidade 

civil não prescinde da demonstração do ato ou omissão ilegal do agente 

público, do dano e do nexo de causalidade.

Conforme leciona Rui Stoco: “Segundo nosso entendimento a indenização 

da dor moral, sem descurar desses critérios e circunstâncias que o caso 

concreto exigir, há de buscar, como regra, duplo objetivo: caráter 

compensatório e função punitiva da sanção (prevenção e repressão), ou 

seja: a) condenar o agente causador do dano ao pagamento de certa 

importância em dinheiro, de modo a puni-lo e desestimulá-lo da prática 

futura de atos semelhantes; b) compensar a vítima com uma importância 

mais ou menos aleatória, em valor fixo e pago de uma só vez, pela perda 

que se mostrar irreparável, ou pela dor e humilhação impostas. 

Evidentemente, não há de ser tão alta e despropositada que atue como 

fonte de enriquecimento injustificado da vítima ou causa de ruína do 

ofensor, nem poderá ser inexpressiva a ponto de não atingir o objetivo 

colimado, de retribuição do mal causado pela ofensa, com o mal da pena, 

de modo a desestimular o autor da ofensa e impedir que ele volte a lesar 

outras pessoas. Deve-se levar em consideração a máxima “indenizar ou 

compensar sem enriquecer”.” (Tratado de Responsabilidade Civil, 10ª ed., 

2014, p. 2258).

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. 

PRISÃO INDEVIDA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. DEVER DE 

INDENIZAR Tratando-se de responsabilidade civil de pessoa jurídica de 

direito público, aplica-se a teoria da responsabilidade civil objetiva, nos 

termos do disposto no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, As 

pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de 

serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa 

qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra 

o responsável nos casos de dolo ou culpa. CASO CONCRETO - É 

incontroverso o fato de que a parte autora sofreu prisão indevida na 

ocasião do assalto ao Supermercado Nacional do Município de Santo 

Antônio da Patrulha, sendo conduzido até o Hospital para exame de corpo 

de delito e, de conseguinte, até a Delegacia de Polícia, ocasião em que foi 

liberado. Ademais, a prova produzida demonstra à saciedade que foi 

descartada a hipótese de imputação de autoria à parte demandante no 

tocante ao delito investigado no inquérito nos autos do qual foi 

determinada sua prisão preventiva. Caracterizada está, portanto, a 

conduta do ente público. O dano, por sua vez, não é menos evidente, na 

medida em que a restrição de liberdade, considerada toda carga 

estigmatizante daí decorrente, é inequivocamente causa de repercussão 

negativa no âmbito de proteção da personalidade da parte autora, garantia 

fundamental do regime de Estado de Direito (art. 1º e 5º, X e LXXV, da 

CF). Trata-se do dano moral puro (in re ipsa). QUANTUM INDENIZATÓRIO - 

É certo que o dano é irreparável, é justo que haja uma compensação em 

virtude do erro do demandado, compensação esta que fixada no valor de 

R$ 5.000,00 (cinco mil e reais), quantia que se mostra apta a indenizar o 

dano sofrido. RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.” (Recurso Cível Nº 

71007661895, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas 

Recursais, Relator: Mauro Caum Gonçalves, Julgado em 27/06/2018)

Assim, configurado o dano moral, resta, então, apurar o quantum 

indenizatório. Para o fim de se apurar valor de indenização por danos 

morais, deve o magistrado se valer dos critérios de proporcionalidade e 

razoabilidade. A indenização deve ser proporcional ao dano sofrido, 

considerando a conduta do ofensor e os prejuízos causados; e razoável a 

ponto de atingir o objetivo de punir o ofensor, sem constituir 

enriquecimento sem causa do ofendido.

 Ante o exposto, com fundamento no disposto no art. 487, I do NCPC, julgo 

parcialmente procedente o pedido formulado por Maurício Manoel dos 

Santos em face de Estado de Mato Grosso e condeno o réu a reparar os 

danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). A Correção 

monetária incidirá a partir da sentença (dano moral), consoante definido na 

Súmula nº 362 do Superior Tribunal de Justiça, e juros legais serão 

devidos a contar da citação (artigo 405 do CC).

Sobre a condenação retro mencionada, como a condenação imposta é de 

natureza não tributária, os juros moratórios devem corresponder aos juros 

aplicados à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Deixo de condenar a parte ré no pagamento das custas e despesas 

processuais por ser isenta, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei Estadual nº 

7.603/2001. E, em relação aos honorários advocatícios, a despeito da 

liquidez do débito (NCPC, art. 85, § 4º, inc. I), fixo no percentual mínimo de 

10% sobre valor da condenação, a ser apurado em liquidação, tendo em 

vista a natureza da causa e o trabalho do advogado, atentando-se para 
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as faixas de base de cálculo (NCPC, art.85, § 3º, inc. I).

 No mais, havendo recurso das partes, remetam-se os autos a instância 

“ad quem” para o exame do recurso. Deixo de determinar a sujeição da 

presente sentença ao reexame necessário, diante do reconhecimento da 

exceção do Art. 496, § 3º, II (500 salários mínimos de condenação para 

todos os demais municípios e respectivas autarquias e fundações de 

direito) do NCPC.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 482333 Nr: 3347-62.2017.811.0002

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JOSÉ ROBERTO ORLATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS 

NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS-ANP, CRISTIAN LEBELEIN ME, CHRISTIAN 

LEBELEIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 6.218, VERONICA L. CAMPOS CONCEIÇÃO - OAB:7850

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO TADEU SALCEDO - 

OAB:6038/MT

 Vistos,

José Roberto Orlato ajuizou embargos de terceiro com pedido antecipação 

de tutela em face de Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis – ANP e Cristian Lebelein – ME alegando, em suma, que 

sofreu injusta constrição judicial advinda de processo em que não figura 

como parte – sobre veículo sobre o qual exerce posse. Requereu o 

imediato desbloqueio e transferência do veículo para o seu nome, a título 

de tutela antecipada. Ao final, postulou pela confirmação da decisão 

antecipatória, desconstituindo-se em definitivo a restrição sobre o bem.

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP 

apresentou resposta, afirmando a ausência de prova da propriedade e 

posse do bem antes do momento da citação (04/2012), além da 

caracterização de fraude à execução fiscal vez que não comprovou a 

legitimidade de sua aquisição. Pugnou pelo julgamento do feito no estado 

em que se encontra.

Cristian Lebelein – ME devidamente citada, não apresentou defesa.

É o relatório. Fundamento e Decido.

No caso dos autos, a parte embargante afirma que é a legítima possuidora 

do veículo objeto da restrição judicial RENAJUD, visto que o adquiriu em 

data anterior ao bloqueio.

Da análise dos autos, verifica-se que, de fato, quando da celebração do 

negócio jurídico, não exista nenhum bloqueio judicial sobre o veículo junto 

ao DETRAN.

Mesmo que a parte embargante não tenha efetuado a transferência do 

veículo, sabe-se que a compra de bem móvel se perfaz com a tradição, 

não se havendo falar, para a perfectibilização desta espécie de negócio, 

na necessidade primordial da transferência de documentação.

É que a compra e venda se aperfeiçoa com a tradição. Se o veículo foi 

entregue ao comprador e esse transferiu-o a terceiro mediante compra e 

venda, o novo adquirente, pode defender sua posse através embargos de 

terceiro.

Ante o exposto, julgo procedentes os embargos de terceiro, para 

determinar o levantamento da constrição judicial sobre o veículo descrito 

na inicial, efetivando-se o cancelamento do bloqueio pelo sistema 

RENAJUD. Outrossim, julgo extinto o feito, com base no art. 487, inciso I do 

CPC. Condeno a Autarquia Federal, que deu causa à constrição a arcar 

com honorários advocatícios que fixo, por equidade, em 10% do valor 

atualizado da causa.

Sem custas e despesas processuais, conforme determina o art. 3º, inciso 

I, da Lei nº 7.603/2001. Condeno a Autarquia Federal, que deu causa à 

constrição a arcar com os honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 

(quinhentos reais) nos termos do Art. 85 § 8º, observado o disposto nos 

incisos do parágrafo 2º do NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários 

Advocatícios, 3.ª ed., p. 370).

Junte-se cópia desta sentença nos autos de execução respectivos, os 

quais deverão retomar normal prosseguimento.

Após o trânsito em julgado, arquive-se.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 430227 Nr: 956-71.2016.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOELY MENDES MARTINS DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENNYFFER FIDELIS CARDOSO - 

OAB:14078, LUIZ AUGUSTO P. CEZÁRIO JUNIOR - OAB:17.020, 

SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - OAB:10332/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA RODRIGUES DE 

OLIVEIRA DELMONDES - OAB:7819/MT, KARINE GOMES RIBEIRO - 

OAB:7263/MT

 Diante do exposto e, considerando o que consta dos autos, julgo 

procedente o pedido formulado nos presentes embargos à execução de 

sentença e, por consequência, acolho-os extinguindo o feito com 

resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, para homologar os cálculos, para os devidos fins de direito 

da execução nos autos em apenso.A parte Embargada é beneficiária da 

Assistência Judiciária Gratuita. Desta forma, isento-a das custas 

processuais. Deixo de condenar a parte Embargada em honorários 

advocatícios, pois não se opôs ao pedido.Segundo o teor do art. 496, § 3º, 

do NCPC, resta dispensável o encaminhamento do feito ao segundo grau 

de jurisdição para reexame necessário da sentença. Decorrido o prazo 

recursal, certifique-se o desfecho nos autos principais, desapensem-se e 

aguarde-se por até 10 (dez) dias requerimento de execução deste 

julgado, relativamente à sucumbência. No mais, havendo recurso das 

partes, remetam-se os autos a instância “ad quem” para o exame do 

recurso. Nada sendo postulado, arquivem-se com as baixas e cautelas 

legais.P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 257950 Nr: 15977-97.2010.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZEZITO LEITE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON RODRIGO KELM - 

OAB:MT 10.092

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

No caso, como a prova pericial foi reiterada pela parte Requerente, 

beneficiária da gratuidade judiciária, o pagamento deve recair sobre o ente 

estatal, porém com possibilidade de reembolso. Sendo assim e para evitar 

futuros problemas, cientifique-se o Estado de Mato Grosso acerca da 

possibilidade de lhe ser carreada a responsabilidade pelo pagamento dos 

honorários periciais, inclusive para que se manifeste sobre o valor da 

proposta do perito, já arbitrado em R$ 16.126,00 (art. 95, § 3º do CPC).

Após, intime-se o perito sobre a forma de pagamento, bem como designar 

data, horário e local para realização da perícia, conferindo ao perito o 

prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da perícia, para a 

apresentação do laudo, notadamente em razão do tempo de trâmite deste 

feito. Fica o Sr. Perito autorizado, a solicitar perante as partes todos os 

documentos necessários à conclusão da perícia a ser realizada. 

Facultam-se às partes, em 15 (quinze) dias, a indicação de assistentes 

técnicos e a quesitação (art. 465, § 1º do CPC).

Vindo o laudo, sem nova conclusão, manifestem-se as partes sobre este 

em 15 (quinze) dias, prazo comum para que os assistentes técnicos, 

eventualmente nomeados,  apresentem seus  pareceres , 

independentemente de intimação pessoal, servindo como termo inicial a 

data da publicação para a manifestação sobre o laudo pericial oficial. Sem 

prejuízo, intime-se as partes, a fim de que, em 15 (quinze) dias, digam-se 

pretendem a produção de alguma outra modalidade de prova, 

especificando-a e justificando sua pertinência para o julgamento do feito, 

sob pena de pronto indeferimento e preclusão.

Caso pretendam a oitiva de testemunhas, deverão as partes, no prazo já 

estabelecido, apresentar o rol com a completa qualificação, afim de 

facilitar a designação de audiência de instrução, especialmente para que o 

juízo possa saber qual o intervalo de tempo necessário para a realização 

do ato. Pretende-se, com isso, que seja possível uma melhor organização 

da pauta do juízo, evitando-se que haja atraso no início ou fim do ato (art. 
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357, § 9º do CPC). Frisa-se, como dito, que a apresentação do rol de 

testemunhas, com a qualificação completa, deverá ser feita no prazo de 

15 (quinze) dias, a contar da intimação sobre o presente despacho, sob 

pena de preclusão.

Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 391144 Nr: 6000-08.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMILTON AVILA , ELISÂNGELA DA TRINDADE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT, 

ESTADO DE MATO GROSSO - CASA CIVIL DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADIELLY GARBIN FEITOSA - 

OAB:MT 13.940

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Amilton Avila e Elisangela da Trindade Lima Avila apresentaram ação de 

indenização por danos morais e materiais em face do Município de Várzea 

Grande-MT; Estado de Mato Grosso e Secretaria do Estado de Segurança 

Pública, alegando que no dia 29 de abril de 2014, ao chegar em casa com 

os filhos foi abordada por ladrões que a ameaçaram com uma arma 

apontada para sua cabeça e desferindo-lhe diversos socos exigindo 

dinheiro e o veículo. Sustenta que os assaltantes roubaram diversos 

pertences levando também seu veículo Fiat Strada. Assevera que após os 

ladrões saírem de sua residência a mesma imediatamente acionou a polícia 

civil e militar, além da guarda municipal, porém polícia somente compareceu 

depois de 03 horas da primeira ligação. Finalizou requerendo o dano moral 

e material, pela precariedade da segurança com apoio nos documentos de 

fls. 13/24.

Devidamente citado, o requerido Estado de Mato Grosso apresentou 

contestação sustentando a ausência de responsabilidade estatal, 

pugnando pela improcedência da ação. O Município também apresentou 

defesa alegando a ilegitimidade passiva, a ausência da comprovação do 

dano material, requerendo a extinção e/ou improcedência do pedido. Por 

sua vez, os autores impugnaram as defesas requerendo a procedência 

da ação.

É o relatório. Fundamento. Decido.

Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, nos termos do art. 

355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, por não depender a lide de 

maior dilação probatória.

Visa os autores a indenização por danos morais e materiais em razão do 

roubo sofrido em sua residência.

Inicialmente, quanto a alegada ilegitimidade passiva do município, vejo que 

a mesma não merece prosperar vez que prevê em seu art.38, inciso I, 

alínea “c” e §1º, da Lei nº 2.163/2000, que: “Art. 38 – São atribuições do 

serviço da Guarda Municipal de Várzea Grande: (...) c) Prevenir a 

ocorrência de qualquer ilícito penal; (...) §1º - A Guarda Municipal poderá 

atuar em sintonia com os organismos policiais do Estado, dentro de suas 

atribuições específicas. (...)”. Dessa feita, rejeito a preliminar e passo a 

analisar o mérito.

Com efeito, tratando-se de responsabilidade imputada ao Estado e ao 

Município esteada em ato omissivo, a solução não haverá de ser 

encontrada sob pálio de um regime objetivo de responsabilidade. Assim a 

lição de CELSO ANTONIO BANDEIRA DE MELLO:

“...na hipótese cogitada o Estado não é o autor do dano. Em rigor, não se 

pode dizer que o causou. Sua omissão ou deficiência haveria sido 

condição do dano, e não causa. Causa é o fator que positivamente gera 

um resultado. Condição é o evento que não ocorreu, mas que, se houvera 

ocorrido, teria impedido o resultado. É razoável e impositivo que o Estado 

responda objetivamente pelos danos que causou. Mas só é razoável e 

impositivo que responda pelos danos que não causou quando estiver de 

direito obrigado a impedi-los. Ademais, solução diversa conduziria a 

absurdos. É que, em princípio, cumpre ao Estado prover a todos os 

interesses da coletividade. Ante qualquer evento lesivo causado por 

terceiro, como um assalto em via pública, uma enchente qualquer, uma 

agressão sofrida em local público, o lesado poderia sempre argüir que o 

‘serviço não funcionou’. A admitir-se responsabilidade objetiva nestas 

hipóteses, o Estado estaria erigido em segurador universal! Razoável que 

responda pela lesão patrimonial da vítima de um assalto se agentes 

policiais relapsos assistiram à ocorrência inertes e desinteressados ou se, 

alertados a tempo de evitá-lo, omitiram-se na adoção de providências 

cautelares. Razoável que o Estado responda por danos oriundos de uma 

enchente se as galerias pluviais e os bueiros de escoamento das águas 

estavam entupidos ou sujos, propiciando o acúmulo da água. Nestas 

situações, sim, terá havido descumprimento do dever legal na adoção de 

providências obrigatórias. Faltando, entretanto, este cunho de 

injuridicidade, que advém do dolo, ou da culpa tipificada na negligência, na 

imprudência ou na imperícia, não há cogitar de responsabilidade pública” 

(“Curso de Direito Administrativo”, Malheiros Editores, 17ª edição, 

págs.897-898).

 No caso em exame, inviável vislumbrar a presença do nexo de 

causalidade indispensável à reparação dos danos materiais e morais. O 

fato dos autores terem sido vítimas de um roubo, ainda que com emprego 

de arma de fogo, não permite, por si só, concluir que houve omissão por 

parte da Municipalidade e Estado. Isto porque é cediço que não se pode 

atribuir ao Poder Público a responsabilidade de cuidar pessoalmente da 

segurança de cada cidadão ou de cada patrimônio individual.

Dito de outro modo, para que se configure a responsabilidade é preciso 

que o Poder Público haja incorrido em ilicitude, uma vez que nem toda a 

omissão estatal traduz descaso do Estado no cumprimento de seus 

deveres legais. A responsabilidade do Estado por condutas omissivas 

pressupõe o dever legal de agir de seus agentes que, desatendendo à 

imposição legal, não agem. Dessa omissão resulta o dano ao particular, 

sendo, por essa razão, entendida como uma conduta ilícita.

 Embora se possa considerar satisfatoriamente demonstrado o dano, não 

se pode considerar presentes os demais requisitos condutores à 

responsabilidade civil, quais sejam, a omissão ilícita da pessoa política e o 

nexo de causalidade. Como revelou a prova, o agente do crime, ao 

adentrar na residência da vítima, postou-se reservadamente ao lado do 

autor, quando, então, sob ameaça, subtraiu-lhe os objetos. Não se 

identifica nenhuma conduta que pudesse ser legalmente exigida dos 

agentes municipais e estaduais.

 Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ROUBO DE VEÍCULO EM 

ESTACIONAMENTO DE ESCOLA PÚBLICA. DESCARACTERIZAÇÃO DO 

DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL 

AFASTADA. I ¿ PRELIMINARES. (...) MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

No caso vertente, não se pode concluir que recaia sobre o ente estatal a 

imputabilidade das obrigações de guarda e vigilância, as quais prescindem 

de formalização de contrato de depósito, nascendo do descumprimento do 

dever de proteção derivado da boa-fé. Ocorre que se trata de 

estacionamento público, sendo que a escola não explora ou permite que 

explorem economicamente a atividade e tampouco controla o ingresso de 

automóveis no espaço destinado ao estacionamento. Desta feita, a 

simples disponibilização do estacionamento aos funcionários não tem o 

condão de vincular o poder público a garantir a proteção ou a guarda de 

veículo, tratando-se de mera liberalidade. Exclusão do dever de indenizar 

eventuais prejuízos oriundos da subtração do automóvel da autora. 

AFASTARAM AS PRELIMINARES E NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. 

UNÂNIME.” (Apelação Cível Nº 70025707605, Nona Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Odone Sanguiné, Julgado em 18/02/2009)

 Diante do exposto, julgo improcedentes os pedidos veiculados na petição 

inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso I do NCPC. Condeno a parte Autora ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, ora arbitrados em 10% do 

valor da causa, de acordo com o art. 85, § 3º, inciso I, do NCPC e 

observando o disposto no art. 98, § 3º, do NCPC, vez que é beneficiária 

da assistência judiciária gratuita.

Havendo recurso e apresentadas ou não as contrarrazões, à instância 

superior para os devidos fins, nos termos do § 3º, do art. 1.010 do CPC.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, independentemente de 

ulterior despacho.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 396802 Nr: 9678-31.2015.811.0002

 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: ANDREÔNIO MORAES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARTA APARECIDA DE 

OLIVEIRA - OAB:16389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Andreônio Moraes de Lima apresentou ação de indenização por danos 

morais em face do Estado de Mato Grosso, alegando, que em meados de 

janeiro de 2014, o autor realizando buscas em seu nome pela internet foi 

surpreendido com tamanha publicidade de seus dados, inclusive com 

notícias criminosas informando que estava sendo preso. Sustenta que no 

dia 02 de novembro de 2011 foram presos cinco pessoas envolvidas em 

furto de caixa eletrônico na cidade de Araguaiana/MT, dentre essas 

pessoas foi presa a pessoa de Bruno Daniel Mendes Maia que portava a 

CNH com o nome e dados pessoais do autor.

 Assevera que após tomar ciência dos fatos, vem sofrendo 

constrangimento, recebendo ligações diárias de pessoas querendo saber 

o que aconteceu além de ouvir piadinhas de mal gosto, tendo que 

contratar advogado para fazer sua defesa e provar a ilegalidade. Finaliza, 

requerendo a procedência da ação condenando o requerido a pagar R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, bem como em danos 

morais por arbitramento, com apoio nos documentos de fls.09/19.

Devidamente citado, o requerido apresentou contestação requerendo a 

improcedência da ação. Em seguida, apresentou impugnação às fls. 48/49.

É o relatório. Fundamento. Decido.

Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, nos termos do art. 

355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, por não depender a lide de 

maior dilação probatória.

Conforme consignado do relatório, pretende o autor a procedência da 

ação, visando a indenização por danos morais em razão de ter sido 

surpreendido com publicações na internet de origem criminosa envolvendo 

seu nome, erroneamente.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de 

difícil elucidação. Inicialmente, se faz necessário constar que para a 

solução da celeuma torna-se necessário somente estabelecer o divisor 

entre a liberdade de informar e o abuso, ou seja, encontrar o limite da 

plena liberdade de informação, constitucionalmente conferida.

A Constituição Federal em seu art. 220, §1º, da mesma forma que 

concede o direito, o limita, conforme segue:

“Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a 

informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão 

qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição.

§ 1º Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à 

plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de 

comunicação social, observado o disposto no art. 5º, IV, V, X, XIII e XIV.”

Dessa forma, para detectar a ocorrência ou não do abuso à liberdade de 

informar, necessário verificar se ocorreu o desrespeito ao inc. X, do Art. 

5º, da Constituição Federal, e a consequente configuração do dano moral, 

vez que tal dispositivo cuida do respeito à honra e a imagem das pessoas.

Analisando os documentos insertos nos autos, de acordo com o boletim 

de ocorrência, a parte autora informa que sua CNH categoria “A” foi 

entregue ao representante da auto escola interlagos, informando que foi 

essa CHN de categoria “A” utilizada pelo indivíduo que se passou pelo 

Autor no momento da prisão. Constato ainda, o prontuário civil do autor, o 

prontuário civil de Bruno Daniel Mendes Maia, que se passou pelo autor ao 

ser preso, laudo de confronto papiloscópico, como também as publicações 

em jornais com a informação da prisão de “Andreônio Moraes Lima”.

Cumpre esclarecer que das publicações jornalísticas em nenhuma delas 

aparece fotografias do Autor, como também, na própria inicial o autor 

relata ter sido surpreendido com as notícias quando realizou uma busca 

de seu nome no site GOOGLE. Assim, diante das provas, bem como dos 

fatos narrados, não visualizo a ocorrência do dano moral, nem mesmo sua 

comprovação, vez que, conforme o próprio autor informa, foi surpreendido 

ao realizar buscas em seu nome pela internet.

Nesse sentido:

INDENIZAÇÃO – DANO MORAL – REPORTAGEM EM JORNAL – MATÉRIA 

MERAMENTE INFORMATIVA – REPRODUÇÃO DE INFORMAÇÕES DA 

POLÍCIA MILITAR E DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE 

COMENTÁRIOS PEJORATIVOS – ABUSO NÃO CONFIGURADO – 

INDENIZAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO.A matéria divulgada em jornal escrito, mesmo que vincule o 

nome da pessoa a um fato criminoso, é tida como um dever legal de 

informar previsto na Lei de Imprensa e na Constituição Federal, contudo, 

desde que de cunho meramente informativo, baseado nas informações da 

Polícia (Boletim de Ocorrência) e sem qualquer comentário pejorativo.In 

casu, tendo a notícia veiculado tão somente fatos que chegaram ao seu 

conhecimento, sem emitir juízo de valor a respeito da parte, não há razão 

para ser reconhecido o dano moral pleiteado. (Ap 54991/2014, DES. 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 30/07/2014, Publicado no DJE 06/08/2014)

 Assim, em que pese a comprovação de que Bruno Daniel Mendes Maia, 

tenha sido preso identificando-se como Andreônio Moraes de Lima, com 

notícias veiculando o nome do Autor, não vislumbro a comprovação do 

dano moral sofrido pelo Autor. Ademais, se a matéria jornalística se atém à 

simples narrativa dos fatos e relato da parte envolvida, sendo redigida 

com as cautelas necessária, sem proferir juízo de opinião, e desprovido 

do intento de ofender a honra do indivíduo, não há que se cogitar de ato 

ilícito, a ensejar a indenização por dano moral.

 Quanto aos danos materiais, alega o Autor ter gasto a importância de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) com pagamento de prestação de serviços 

advocatícios, acostando às fls. 50 o recibo atestado pela advogada Marta 

Aparecida de Oliveira. Contudo, deixou de comprovar mediante petições 

ou informações no processo da ação penal que tramitou em Barra do 

Garças (Código 158669) a efetiva prestação do serviço, razão pela qual, 

deixo de acolher o pedido.

Diante do exposto, julgo improcedentes os pedidos veiculados na petição 

inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso I do NCPC. Condeno a parte Autora ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, ora arbitrados em 10% do 

valor da causa, de acordo com o art. 85, § 3º, inciso I, do NCPC e 

observando o disposto no art. 98, § 3º, do NCPC, vez que é beneficiária 

da assistência judiciária gratuita.

Havendo recurso e apresentadas ou não as contrarrazões, à instância 

superior para os devidos fins, nos termos do § 3º, do art. 1.010 do CPC.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, independentemente de 

ulterior despacho.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 390020 Nr: 5316-83.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE MARCIO FRANCISCO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARYSSA ANANDA MENDES 

MOREIRA - OAB:22.717-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fulcro no art. 25, c/c art. 42 e 60, todos da Lei nº 

8.213/91, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, por 

não restar configurada a incapacidade laboral para a concessão do 

auxílio-doença, declarando, por sentença, extinto o processo com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Novo Código de 

Processo Civil.Condeno a parte Autora ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, ora arbitrados em 10% do valor da 

causa, de acordo com o art. 85, § 3º, inciso I, do NCPC e observando o 

disposto no art. 98, § 3º, do NCPC, vez que é beneficiária da assistência 

judiciária gratuita.No mais, havendo recurso das partes, remetam-se os 

autos a instância “ad quem” para o exame do recurso.Com o trânsito em 

julgado e observado as formalidades legais, arquivem-se.P. R. I. 

Cumpra-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 308334 Nr: 4293-73.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINHAS E FORMAS MODA INTIMA LTDA, 

FELIPE DANTAS DA SILVA, ANTONIO SOARES DA SILVA, SARA 

DANTAS DA SILVA, FRANCISCO ALEXANDRE DANTAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARA DANTAS DA SILVA - 

OAB:20307

 Vistos,
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Sobreveio manifestação da parte Executada de que o débito fiscal foi 

devidamente quitado, pugnando pela extinção do feito e desbloqueio de 

contas.

Defiro, em parte, o pedido. Em se tratando de valores referentes verba 

salarial estão resguardadas pela impenhorabilidade prevista no artigo 833, 

inciso IV, CPC. Precedentes (AREsp 344899 (DECISÃO MONOCRÁTICA) 

Ministro RAUL ARAÚJO - DJe 09/04/2015). Assim sendo, declaro nula a 

penhora sobre a conta salarial, expedindo-se o necessário.

 Dê-se vista dos autos a Fazenda Pública para que se manifeste, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sobre a petição de fls. 51-75, sob pena de extinção. 

Em seguida, volvam-me os autos conclusos para deliberação. Às 

providências, cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 426830 Nr: 25536-05.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAGNER FERNNANDES ME, FAGNER 

FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA PAGLIUSO S. DE 

MESQUITA - PROC. EST. - OAB:4509/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12770/MT, JOSÉ KROMINSKI - OAB:10896/MT

 Vistos,

Cuida-se de execução fiscal movida pela Fazenda Pública Estadual, 

perseguindo os valores grafados na certidão de dívida ativa.

A parte Exequente requereu a extinção do processo, ante o cancelamento 

da CDA, nos termos do art. 26, da Lei nº 6.830/80.

É o relato. Fundamento e decido.

Determina o art. 26 da Lei nº 6.830/80: “Art. 26. Se, antes da decisão de 

primeira instância, a inscrição da Dívida Ativa for, a qualquer título, 

cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as 

partes.”.

Ante ao exposto, considerando a extinção administrativa do crédito 

tributário buscado nesta ação, JULGO EXTINTO o feito, com base no art. 

26 da Lei nº 6.830/80 c/c art. 775, caput e art. 485, VI, ambos do NCPC. 

Sem ônus para as partes.

 Autorizo o levantamento de eventuais penhoras existentes, bem como o 

desbloqueio de contas em favor da parte executada.

No mais, havendo recurso das partes, remetam-se os autos a instância 

“ad quem” para o exame do recurso. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 377563 Nr: 24976-97.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO MECANICA FUNILARIA NISSEI CAR 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS BIGNARDI - 

OAB:12901/MT

 Vistos,

Cuida-se de execução fiscal, tendo a parte Exequente pugnado pela 

extinção da execução, em razão do pagamento do débito. Posto isso, julgo 

extinta a execução fiscal, com fundamento no art. 924, inciso II, c/c art. 

487, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil. Condeno a parte 

Executada ao pagamento de eventuais custas e despesas processuais 

remanescentes, bem como em honorários advocatícios, conforme 

consignado no despacho citatório.

 Autorizo o levantamento de eventuais penhoras existentes. No mais, 

havendo recurso das partes, remetam-se os autos a instância “ad quem” 

para o exame do recurso.

Certificado o trânsito em julgado, remetam-se os autos à contadoria para 

que seja atualizado o cálculo das custas processuais. Empós, intime-se a 

parte Devedora, se for o caso, a fim de efetuar o pagamento das referidas 

custas, no prazo de até 05 (cinco) dias. Após, remetam-se os autos ao 

arquivo definitivo com as baixas e anotações de estilo.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 90282 Nr: 11394-45.2005.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS MAURICIO MARTINS TRISTAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DA SILVA CRUZ - 

OAB:6660/MT - OAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICENTE DE PAULA MARQUES 

FILHO - OAB:19901/PR, IVAN MARTINS TRISTÃO - OAB:36.470-PR

 Vistos,

Cuida-se de execução fiscal, tendo a parte exequente pugnado pela 

extinção da execução, em razão do pagamento do débito. Posto isso, 

JULGO EXTINTA a execução fiscal, com fundamento no art. 924, inciso II, 

c/c art. 487, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil.

Condeno a parte Executada ao pagamento de eventuais custas e 

despesas processuais remanescentes, bem como em honorários 

advocatícios, conforme consignado no despacho citatório. Defiro os 

benefícios da gratuidade de justiça, razão pela qual suspendo a 

exigibilidade por força do art. 98, §3º do NCPC.

Autorizo o levantamento de eventuais penhoras existentes. No mais, 

havendo recurso das partes, remetam-se os autos a instância “ad quem” 

para o exame do recurso.

Com o trânsito em julgado e observado as formalidades de estilo, 

arquivem-se.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 259330 Nr: 18926-94.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILIO RIBEIRO PARAGUASSU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Municipio de 

Várzea Grande - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA ADRIANE PELEGRINE 

MAX - OAB:8.274/MT, Suzana Nunes Paraguassu - OAB:14219

 Vistos,

Cuida-se de execução fiscal, tendo a parte Exequente pugnado pela 

extinção da execução, em razão do pagamento do débito. Posto isso, julgo 

extinta a execução fiscal, com fundamento no art. 924, inciso II, c/c art. 

487, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil. Condeno a parte 

Executada ao pagamento de eventuais custas e despesas processuais 

remanescentes, bem como em honorários advocatícios, conforme 

consignado no despacho citatório.

 Autorizo o levantamento de eventuais penhoras existentes. No mais, 

havendo recurso das partes, remetam-se os autos a instância “ad quem” 

para o exame do recurso.

Certificado o trânsito em julgado, remetam-se os autos à contadoria para 

que seja atualizado o cálculo das custas processuais. Empós, intime-se a 

parte Devedora, se for o caso, a fim de efetuar o pagamento das referidas 

custas, no prazo de até 05 (cinco) dias. Após, remetam-se os autos ao 

arquivo definitivo com as baixas e anotações de estilo.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 425388 Nr: 24825-97.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEISE M. DE MIRANDA, GEISE MARIANA DE 

MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE METELO - 

OAB:17.539, DANIELLE SILVA MORANDI - OAB:15961/MT

 Vistos,

Geise M. de Miranda apresentou exceção de pré-executividade contra a 
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execução fiscal que lhe move a Fazenda Pública Estadual, alegando, em 

suma, que os débitos do período de 2007 e 2008, encontram-se 

inexigíveis, vez que transcorreu o prazo prescricional, tornando-se nula a 

CDA.

Instada, a parte exequente impugnou a exceção, porém requereu a 

extinção do presente feito face a quitação do crédito tributário.

Feito o registro. Tendo em vista a quitação do débito, resta prejudicada a 

análise da exceção de pré-executividade, pela perda superveniente do 

objeto (arts. 493 e 775, parágrafo único, inciso I, do CPC), julgo extinta a 

execução, com fundamento no art. 924, inciso II, c/c art. 487, inciso I, 

ambos do Novo Código de Processo Civil.

Custas pela parte executada. Sem condenação em honorários 

advocatícios.

Promova, se houver, a baixa de eventual arresto ou penhora, caso tenha 

sido efetivada por este juízo.

Com o trânsito em julgado e observado as formalidades legais, 

arquivem-se.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 392095 Nr: 6624-57.2015.811.0002

 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: EVALDO PEREIRA FURQUIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILSON BATISTA LIMA - 

OAB:MT 18.218, JULIO DA SILVA RIBEIRO - OAB:19838

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no disposto no art. 487, I do NCPC, julgo 

parcialmente procedente o pedido formulado por Evaldo Pereira Furquim 

em face de Estado de Mato Grosso e condeno o réu a reparar os danos 

morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais). A Correção monetária 

incidirá a partir da sentença (dano moral), consoante definido na Súmula 

nº 362 do Superior Tribunal de Justiça, e juros legais serão devidos a 

contar da citação (artigo 405 do CC).Sobre a condenação retro 

mencionada, como a condenação imposta é de natureza não tributária, os 

juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados à caderneta de 

poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com redação 

dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. Já a correção monetária, 

deverá ser calculada com base no Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC.Deixo de condenar a parte ré no pagamento das custas 

e despesas processuais por ser isenta, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei 

Estadual nº 7.603/2001. E, em relação aos honorários advocatícios, a 

despeito da liquidez do débito (NCPC, art. 85, § 4º, inc. I), fixo no 

percentual mínimo de 10% sobre valor da condenação, a ser apurado em 

liquidação, tendo em vista a natureza da causa e o trabalho do advogado, 

atentando-se para as faixas de base de cálculo (NCPC, art.85, § 3º, inc. I). 

No mais, havendo recurso das partes, remetam-se os autos a instância 

“ad quem” para o exame do recurso. Deixo de determinar a sujeição da 

presente sentença ao reexame necessário, diante do reconhecimento da 

exceção do Art. 496, § 3º, II (500 salários mínimos de condenação para 

todos os demais municípios e respectivas autarquias e fundações de 

direito) do NCPC.Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos 

artigos 534 e 535 do NCPC.P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 232257 Nr: 12343-30.2009.811.0002

 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: CÍCERO BERNARDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

- MT, IRMÃOS DOMINGOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE PAULA 

GIACOMINI SOUZA - OAB:17.627, KAREN CORREA AMORIM DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 19.498/0, SIMEI DA SILVA BARROS - 

OAB:11968/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ SEBASTIÃO DE 

CAMPOS SOBRINHO - OAB:6203, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com INTIMAÇÃO ao requerente, por intermédio de 

seu procurador, para no prazo de 10 (dez) dias manifestar acerca da 

proposta dos honorários periciais de fls. 774/785.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 379351 Nr: 26268-20.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEOVANE CARDOSO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILSON BATISTA LIMA - 

OAB:OABMT18218, JULIO DA SILVA RIBEIRO - OAB:OAB/MT 19838

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no disposto no art. 487, I do NCPC, julgo 

parcialmente procedente o pedido formulado por Jeovane Cardoso da 

Silva em face de Estado de Mato Grosso e condeno o réu a reparar os 

danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais). A Correção 

monetária incidirá a partir da sentença (dano moral), consoante definido na 

Súmula nº 362 do Superior Tribunal de Justiça, e juros legais serão 

devidos a contar da citação (artigo 405 do CC).Sobre a condenação retro 

mencionada, como a condenação imposta é de natureza não tributária, os 

juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados à caderneta de 

poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com redação 

dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. Já a correção monetária, 

deverá ser calculada com base no Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC.Deixo de condenar a parte ré no pagamento das custas 

e despesas processuais por ser isenta, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei 

Estadual nº 7.603/2001. E, em relação aos honorários advocatícios, a 

despeito da liquidez do débito (NCPC, art. 85, § 4º, inc. I), fixo no 

percentual mínimo de 10% sobre valor da condenação, a ser apurado em 

liquidação, tendo em vista a natureza da causa e o trabalho do advogado, 

atentando-se para as faixas de base de cálculo (NCPC, art.85, § 3º, inc. I). 

No mais, havendo recurso das partes, remetam-se os autos a instância 

“ad quem” para o exame do recurso. Deixo de determinar a sujeição da 

presente sentença ao reexame necessário, diante do reconhecimento da 

exceção do Art. 496, § 3º, II (500 salários mínimos de condenação para 

todos os demais municípios e respectivas autarquias e fundações de 

direito) do NCPC.Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos 

artigos 534 e 535 do NCPC.P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 382799 Nr: 597-58.2015.811.0002

 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: WENDER JOSE DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, FUNCAB - 

FUNDAÇÃO PROF. CARLOS A. BITTENCOURT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WENDER JOSÉ DA COSTA - 

OAB:19158-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO RODRIGUES 

CALDAS - OAB:113.756RJ, NOILVIS KLEM RAMOS - OAB:13100

 Certifico que, impulsiono intimando a parte Requerida, acerca da 

sentença, a seguir transcrito ''Diante do exposto, julgo improcedentes os 

pedidos veiculados na petição inicial, extinguindo o processo com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do NCPC. Condeno 

a parte Autora ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, ora arbitrados em 10% do valor da causa, de acordo com o 

art. 85, § 3º, inciso I, do NCPC e observando o disposto no art. 98, § 3º, do 

NCPC, vez que é beneficiária da assistência judiciária gratuita''. Havendo 

recurso e apresentadas ou não as contrarrazões, à instância superior 

para os devidos fins, nos termos do § 3º, do art. 1.010 do CPC. Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos, independentemente de ulterior 

despacho. P. R. I. Cumpra-se.

Loriane Cristina de Souza Carvalho

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 433184 Nr: 2919-17.2016.811.0002
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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: JANDIRA DE FATIMA VICENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo improcedente o pedido de indenização por danos 

morais e consequentemente a extinção do processo com fundamento no 

art. 487, I, do NCPC. Sucumbência pela autora, diante do que os condeno 

em custas e despesas, bem como em honorários advocatícios, os quais 

fixo em 10% do valor atribuído à causa, observando-se a gratuidade 

concedida na decisão de fls. 65.Havendo recurso e apresentadas ou não 

as contrarrazões, à instância superior para os devidos fins, nos termos 

do § 3º, do art. 1.010 do CPC.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos, independentemente de ulterior despacho.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 420516 Nr: 22267-55.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVA MARIA DE FIGUEIREDO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE 

ARAÚJO - OAB:OAB/MT 9.098

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo improcedente o pedido de indenização por danos 

morais e consequentemente a extinção do processo com fundamento no 

art. 487, I, do NCPC. Sucumbência pela autora, diante do que os condeno 

em custas e despesas, bem como em honorários advocatícios, os quais 

fixo em 10% do valor atribuído à causa, observando-se a gratuidade 

concedida na decisão de fls. 115.Havendo recurso e apresentadas ou 

não as contrarrazões, à instância superior para os devidos fins, nos 

termos do § 3º, do art. 1.010 do CPC.Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos, independentemente de ulterior despacho.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 502229 Nr: 14931-29.2017.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: D.L.S COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS 

AUTOMOTIVO LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MOREIRA LEITE 

NOGUEIRA - OAB:9943

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

A efetivação da garantia do juízo configura condição indispensável ao 

processamento dos embargos à execução fiscal, nos termos do art. art. 

16, § 1º, da Lei 6.830/80, “in verbis”:

“Art. 16. O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, 

contados:

 I – (...)

§1º. Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a 

execução".

“Ad argumentandum tantum”, revela-se inadmissível o conhecimento dos 

embargos à execução, cujo juízo não foi garantido por nenhum meio em 

direito admitido. A penhora de valor simbólico ou ínfimo em relação ao 

débito em execução equivale à ausência de penhora e, por conseguinte, 

não permite a oposição de embargos do devedor, nos termos do 1º do art. 

16 da Lei nº 6.830/80. Conquanto não se exija, para conhecimento dos 

embargos, que o valor da garantia corresponda ao valor integral do débito, 

se aquela é ínfima em relação ao valor da dívida os embargos não devem 

ser admitidos.

No presente caso, observa-se que a parte Embargante não garantiu o 

Juízo.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 918, inciso II, do Novo 

Código de Processo Civil c/c o artigo 16, § 1º da Lei nº 6.830/80, indefiro, 

liminarmente, a petição inicial, e, em consequência, julgo extinto o presente 

feito, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, 

do mesmo código. Sem ônus para as partes.

Translade-se cópia da presente sentença para os autos de execução 

fiscal.

Com o trânsito em julgado e observado as formalidades legais, 

arquivem-se.

P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 23254 Nr: 162-17.1997.811.0002

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário (art. 282 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 

1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: BROMBERG GONÇALVES DE RESENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO LUIZ DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BROMBERG GONCALVES DE 

RESENDE - OAB:4361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO JACARANDA 

JOVE - OAB:4247/MT

 Vistos,

Considerando a notícia de que o crédito foi devidamente quitado (fl. 

387-388), reputo cumprida a obrigação e julgo extinta a execução, com 

fundamento no artigo 924, inciso II, do NCPC. Oportunamente, arquivem-se 

e proceda-se à devida baixa. P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 255166 Nr: 13265-37.2010.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS CARLOS ALVES DONELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: dolores maria alves de moura 

- OAB:MT 5445, VLADIMIR DE LIMA BRANDÃO - OAB:5812

 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. 218, 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.: 333020 Nr: 1673-54.2014.811.0002

 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: SEBASTIANA GUIMARÃES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIZETE SANTOS FRANÇA - 

OAB:MT 16.457

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na 

inicial. Em consequência, julgo extinto o feito com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Por força da 

sucumbência, condeno a autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos 

termos do artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil. No entanto, por ser 

beneficiária da assistência judiciária gratuita, fica suspensa a exigibilidade 

desta obrigação, nos termos do artigo 98, § 3º do mesmo diploma. No 

mais, havendo recurso das partes, remetam-se os autos a instância “ad 

quem” para o exame do recurso.Com o trânsito em julgado e observado as 

formalidades legais, arquivem-se.P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 431346 Nr: 1730-04.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO 
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PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSE RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9271/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cetifico que, impulsiono estes autos intimando a parte autora acerca da 

parte dispositiva da sentença " Diante do exposto, reconhecido o contrato 

nulo com efeito “ex tunc”, e pelo que consta dos autos, julgo procedente 

apenas o pedido de FGTS face a nulidade do contrato de trabalho dos 

anos de 2010 a 2016, fazendo jus ao recebimento dos valores relativos ao 

FGTS, durante o período laborado observada a prescrição quinquenal do 

Art. 1º, do Decreto nº 20.910/32, sobre os quais devem incidir correção 

monetária a partir da data em que a verba era devida e juros de mora a 

partir da citação. Declaro extinto o processo com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Os juros de 

mora e atualização monetária obedecerão à seguinte sistemática: juros 

moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e 

juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do disposto no art. 

1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao 

mês), e correção monetária com base no índice oficial de remuneração 

básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda 

Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual se aplicará o 

Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de acordo com 

decisão do Supremo Tribunal Federal em questão de ordem nas Ações 

Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425. Diante da 

sucumbência recíproca, mas como a parte Autora decaiu da maior parte 

dos pedidos enumerados na inicial, na forma do parágrafo único do art. 

86, condeno a parte Autora nas custas e honorários de advogado que 

arbitro em 4% do valor dado a causa, observado quanto a exigibilidade, a 

gratuidade de justiça a ela deferida. Por imposição do disposto no artigo 

496, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, ante o duplo grau de 

jurisdição, submeto a sentença ao reexame necessário pelo Colendo 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (ante a não exceção do art. 

496, §3º, inciso III, do NCPC), independentemente de eventuais recursos 

voluntários. Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos 

artigos 534 e 535 do NCPC. P. R. I. Cumpra-se.

Arlevi Benevides da Silva

Aux. Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 331697 Nr: 441-07.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISAURA BOLONHESE CANDIDO

 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 Autora para apresentar novo cálculos, em 

conformidade com a decisão de fls. 116, no prazo de 10 (dez) dias, para 

prosseguimento da Execução.

Neirton Ferreira de Almeida

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 322199 Nr: 18616-83.2013.811.0002

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEREZ ANTÔNIO FERREIRA, MURILO 

DOMINGOS, BOLANGER JOSE DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO VENDRUSCULO 

POSSARI - OAB:12811, JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO - 

OAB:6203, LUCIANE COSTA POSSARI - OAB:17.643, MARCELO 

AMBROSIO CINTRA - OAB:MT 8.934, PEDRO PAULO PEIXOTO DA 

SILVA JUNIOR - OAB:MT 12.007, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007, impulsiono 

o presente feito INTIMANDO o Requerido BOLANGER JOSÉ DE ALMEIDA, 

por seu procurador, para apresentar ALEGAÇÕES FINAIS, no prazo de 15 

(quinze) dias. Conforme deliberações em audiência de fls.518-v.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 228428 Nr: 8616-63.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIVA FATIMA DE CERQUEIRA, MARILENE DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALTENCIR JOSÉ DA SILVA - 

OAB:8667/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, procedo à intimação da parte Autora, para apresentar novo 

cálculo, conforme determinação de fls. 330/331.

Loriane Cristina de Souza Carvalho

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 382499 Nr: 389-74.2015.811.0002

 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: DINALDO DE SOUZA AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAINÃ DE CAMPOS RONDON - 

OAB:22017/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Os embargos de declaração são tempestivos, razão pela qual conheço do 

recurso, entretanto, no mérito, devem ser rejeitados.

A parte recorrente não demonstrou a existência de nenhuma das 

hipóteses previstas no art. 1.022 do NCPC que pudesse justificar a 

oposição dos presentes embargos, mas mero inconformismo em relação à 

decisão proferida.

Na verdade, o que pretende a parte Embargante é a substituição da 

decisão por outra que lhe seja mais favorável, o que não é permitido na 

presente via dos embargos.

Assim sendo, a irresignação da parte Embargante contra a decisão 

proferida deverá ser manifestada na via própria e não em sede de 

embargos declaratórios, restando mantida a decisão, tal como lançada.

P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 396247 Nr: 9328-43.2015.811.0002

 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: ENZIBERTO GREGORIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VLADIMIR DE LIMA BRANDÃO - 

OAB:5812/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Analisando o pedido de habilitação formulado pelos sucessores de 

Enziberto Gregorio da Silva (fls. 140-145), entendo que a substituição da 

parte falecida pelos mesmos somente deverá ser admitida nos casos de 

inexistência de bens a inventariar, caso contrário, a substituição deverá 

ser pelo espólio.

Assim, deve(m) o(s) pretenso(s) sucessor(es), no prazo de 30 (trinta) 

dias, sob pena de indeferimento do pedido de habilitação formulado:

a) Havendo bens a inventariar, comprovar a existência de espólio do 

exequente, indicando e qualificando o inventariante, nos termos dos 

artigos 75, inciso VII e 618, I, do NCPC;

b) No caso de inexistência de bens a inventariar ou tendo encerrado 

eventual processo de inventário, apresentar certidão negativa de 

inventário ou de encerramento do inventário ou declaração da inexistência 

de inventário extrajudicial firmada pelos sucessores;
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Cumprida a determinação acima, intime-se a parte Ré para se pronunciar 

acerca do pedido de habilitação, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 690 do 

CPC). Em seguida, voltem os autos conclusos, imediatamente.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 254493 Nr: 12867-90.2010.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIGUELINA CLEMENTE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIORDANO BRUNO PAULO 

FONTES OLIVEIRA - OAB:7238, TAIS GONÇALVES MELADO - 

OAB:8524/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Analisando o pedido de habilitação formulado pelos sucessores de 

Miguelina Clemente de Oliveira (fls. 246-253), entendo que a substituição 

da parte falecida pelos mesmos somente deverá ser admitida nos casos 

de inexistência de bens a inventariar, caso contrário, a substituição 

deverá ser pelo espólio.

Assim, deve(m) o(s) pretenso(s) sucessor(es), no prazo de 30 (trinta) 

dias, sob pena de indeferimento do pedido de habilitação formulado:

a) Havendo bens a inventariar, comprovar a existência de espólio do 

exequente, indicando e qualificando o inventariante, nos termos dos 

artigos 75, inciso VII e 618, I, do NCPC;

b) No caso de inexistência de bens a inventariar ou tendo encerrado 

eventual processo de inventário, apresentar certidão negativa de 

inventário ou de encerramento do inventário ou declaração da inexistência 

de inventário extrajudicial firmada pelos sucessores;

Cumprida a determinação acima, intime-se a parte Ré para se pronunciar 

acerca do pedido de habilitação, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 690 do 

CPC). Em seguida, voltem os autos conclusos, imediatamente.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 329347 Nr: 25659-71.2013.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LORAMIL MARIA DE CAMPOS MAGALHÃES

 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:

 Certifico que, nesta data, impulsiono estes autos, intimando a parte 

exequente para manifestar sobre a Impugnação ao Cumprimento de 

Sentença de fls. 193/212 no prazo de 10 dias.

Elizane Fatima Ferraz

Estagiaria

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 379879 Nr: 26665-79.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXECUTIVA TUR LTDA - EPP, ELVYS LINO 

MACEDO, ADRIANE FERNANDES ANGELO RUELIS, ALAICE DOS SANTOS 

RUELIS, ADENILSON DOS SANTOS RUELIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, ACOLHO a presente exceção de pré-executividade e 

por consequência de causa e efeito, excluo Elvys Lino Macedo do polo 

passivo da lide, e quanto à empresa executada e demais sócios, 

reitere-se a citação já determinada no despacho retro, no endereço 

indicado à fl. 38, conforme requerido pela Exequente.Sem custas, por 

isenção legal. Condeno a Exequente em honorários advocatícios que fixo 

em R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) nos termos do Art. 85 § 8º, 

observado o disposto nos incisos do parágrafo 2º do NCPC. (Yussef Said 

Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370).Certificado o trânsito em 

julgado, determino a exclusão do excipiente da relação processual, 

devendo a excepta/exequente promover as retificações necessárias no 

título executivo em que se funda a presente execução.Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 322540 Nr: 18963-19.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA ANTONIA DE ARRUDA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Tendo em vista o acórdão proferido nos autos, intime-se a parte Autora 

para, no prazo de 30 (trinta) dias acostar aos autos o comprovante do 

requerimento administrativo, sob pena de extinção do feito. Comprovada a 

postulação administrativa, prossiga-se o feito. Cite-se a parte Ré nos 

termos da lei, para, querendo, apresentar defesa no prazo legal. Havendo 

contestação, intime-se a parte Autora para, caso queira, apresentar 

impugnação a contestação, no prazo de 10 (dez) dias.

Ordenadamente, determino a intimação das partes para manifestarem-se 

sobre interesse em produzirem provas, bem como sobre o aproveitamento 

da prova oral já produzida, considerando a costumeira ausência da parte 

Ré e observando-se o princípio da cooperação e a ausência de prejuízo.

 Havendo interesse das partes em produzirem provas, voltem-me 

conclusos para deliberações. Outrossim, com decurso do prazo sem 

manifestação para produção de provas, intimem-se as partes para, no 

prazo de 10 dias apresentarem as alegações finais.

Cite-se. Intime-se. Cumpra-se.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1004558-82.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON LEVY RABONE PALMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LEVY RABONE PALMA OAB - MT18609/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Vistos. Expeça-se a correspondente ordem requisitória. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006705-18.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IONE DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Dados do Processo: Processo: 1006705-18.2017.8.11.0002; Tipo: Cível 

Espécie: PETIÇÃO (241) Requerente: REQUERENTE: IONE DA SILVA 

SOUZA Requerido: REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL ATO ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 

Impulsiono estes autos na forma disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da 

CNGC, intimando a parte autora para, querendo, no prazo legal, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação tempestivamente protocolado. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. Várzea Grande, 31 de julho de 2018 Gestor Judicial 

Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006496-49.2017.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO RIBEIRO 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)

 

Dados do Processo: Processo: 1006496-49.2017.8.11.0002; Tipo: Cível 

Espécie: PETIÇÃO (241) Requerente: REQUERENTE: ALVARO RIBEIRO DA 

SILVA Requerido: REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL ATO ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 

Impulsiono estes autos na forma disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da 

CNGC, intimando a parte autora para, querendo, no prazo legal, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação tempestivamente protocolado. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. Várzea Grande, 31 de julho de 2018 Gestor Judicial 

Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002285-67.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCE RIBEIRO DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Dados do Processo: Processo: 1002285-67.2017.8.11.0002; Tipo: Cível 

Espécie: PETIÇÃO (241) Requerente: REQUERENTE: DIRCE RIBEIRO DOS 

SANTOS SILVA Requerido: REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL ATO ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 

Impulsiono estes autos na forma disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da 

CNGC, intimando a parte autora para, querendo, no prazo legal, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação tempestivamente protocolado. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. Várzea Grande, 31 de julho de 2018 Gestor Judicial 

Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003633-23.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA GONCALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009409A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Dados do Processo: Processo: 1003633-23.2017.8.11.0002; Tipo: Cível 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Requerente: AUTOR: ANA 

GONCALVES DA SILVA Requerido: RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL ATO ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 

Impulsiono estes autos na forma disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da 

CNGC, intimando a parte autora para, querendo, no prazo legal, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação tempestivamente protocolado. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. Várzea Grande, 31 de julho de 2018 Gestor Judicial 

Assinatura Digital Abaixo

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 447796 Nr: 10833-35.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido liminar (art. 282 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ALESSANDRA ARAUJO TORRES, MAURA JUSTINO 

RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

VARZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON RAPHAEL DELLA 

VALENTINA - OAB:20929/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora para, querendo, no prazo legal, 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação tempestivamente 

protocolado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 316297 Nr: 12659-04.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENY MARIA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI BOA 

VENTURA - OAB:9271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora para, querendo, no prazo de quinze 

dias, manifestar sobre a impugnação de fls. 296/302.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 107290 Nr: 3236-30.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: SANDRA REGINA GRANATTO IGNACIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILIO HENRIQUE DA COSTA - 

OAB:MT 10.327-B, THIAGO GONÇALVES DE PINHO - OAB:23878/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida no art. 701, seção 5 da 

CNGC, intimando a parte autora acerca do retorno dos autos à Primeira 

Instância, bem como para que manifeste no feito, requerendo o que de 

direito no prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 419551 Nr: 21780-85.2015.811.0002

 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: MIGUEL ANGEL CLAROS PAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TÁSSIO VINÍCIUS G. DE 

AZEVEDO - OAB:13.948/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora para, querendo, no prazo legal, 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação tempestivamente 

protocolado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 373594 Nr: 21999-35.2014.811.0002

 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: EDVALDO RODRIGUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE DOMINGUES DE GODOI 

NETO - OAB:160.365 RJ, TAIS GONÇALVES MELADO - OAB:8524/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora para que manifeste no feito, 

requerendo o que de direito, no prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 335945 Nr: 4404-23.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILES MARIA DE MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora para, querendo, manifeste sobre a 

impugnação de documentos de fls. 173/192, no prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 345548 Nr: 12286-36.2014.811.0002

 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: IRACI ALVES, ELENIUZA DA SILVA ARRUDA, SIRLENE 

LOURDES COSTA FERRAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando as partes a manifestarem sobre o laudo pericial de 

fls. 417/439, no prazo de 10 dias, devendo fazâ-lo primeiramente a parte 

autora em seguida a parte requerida, que deverá ser intimada por 

mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 442820 Nr: 8240-33.2016.811.0002

 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: SELMA SOLANGE DA SILVA, NAIR DA SILVA DUARTE, 

CELINA SUELI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - MT, 

PREVIVAG - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES 

PUBLICOS DO MUNICIPIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora para, querendo, no prazo legal, 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação tempestivamente 

protocolado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 415774 Nr: 19759-39.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E AMARAL - ME, EVANIA AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA PAGLIUSO S. DE 

MESQUITA - PROC. EST. - OAB:4509/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio de Lima Fernande 

neto - OAB:21536/O

 Visto...

Cuida-se de “Ação de Execução Fiscal” proposta pela FAZENDA PÚBLICA 

DO ESTADO DE MATO GROSSO, qualificado nos autos, por meio de seu 

procurador, em face de E AMARAL – ME e EVANIA AMARAL, igualmente 

qualificado, ante a existência de débitos, conforme certidão de dívida ativa 

que instrui a inicial.

Em despacho inaugural foi determinada a citação da parte executada, bem 

como os demais atos executórios (fl. 07).

É a síntese do necessário.

Decido.

Comprovado nos autos, como se vê, o efetivo pagamento do débito 

exequendo, com fulcro no art. 924, II, do Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTA ESTA EXECUÇÃO.

Condeno a executada ao pagamento das custas processuais. Por outro 

lado, deixo de condená-la em honorários advocatícios, tendo em vista que 

estes já foram pagos, assim se inferindo da certidão de dívida ativa no 

campo “FUNJUS” (fl. 5 verso).

Transitada em julgado dê-se baixa, anote-se e arquive-se com anotação 

no cartório distribuidor de pendência de custas, nos termos do Provimento 

n. 12/2017-CGJ.

P.R.I.C.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1006560-25.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUARA EUGENIA PAIVA DE ALMEIDA AMARAL (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUARA EUGENIA PAIVA DE ALMEIDA AMARAL OAB - MT24549/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO GOVERNO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do NCPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar A PARTE IMPETRANTE, para no prazo legal, comprovar neste PJe o 

recolhimento do valor da diligência do Senhor Oficial de Justiça, a ser 

r e a l i z a d o  c o m  a c e s s o  a o  l i n k 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao . Informo que este 

PJe permanecerá aguardando a comprovação do referido depósito para 

devido cumprimento da ordem judicial proferida. Izabela Gomes da Silva 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000928-18.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO LAURO DE QUEIROZ VANI (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 NCPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR as partes para comparecerem à perícia designada para o dia 

3/10/2018, às 12h40min, a realizar-se na Rua Barão de Melgaço, N. 2754, 

Edifício Work Tower, 9º andar, sala 908, Centro, Cuiabá-MT. IMPORTANTE: 

Levar todos os exames já realizados, inclusive os mais recentes, para 

facilitar os trabalhos periciais. Izabela Gomes da Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002762-56.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO GOMES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CRISTINA RIBEIRO MISSORINO OAB - MT19317/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos intimando a 

parte autora para querendo impugnar a contestação, bem como 

especificar suas provas. Após intime-se o requerido para querendo 

especificar as provas que ainda pretende produzir. Izabela Gomes da 

Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004125-78.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAMES REVELES PEREIRA SOBRINHO (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 
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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: 1006202-60.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE CORREA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PINTO LIBERATTI OAB - MT5906/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1006202-60.2018.8.11.0002. REQUERENTE: GISELE CORREA DOS 

SANTOS REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, SECRETARIA 

MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER Vistos, etc. 

Ante aos efeitos que poderão advir da liminar, na hipótese de sua 

concessão, entendo ser imprescindível à oitiva dos Impetrados. Assim, 

intime-se as autoridades denominadas coatoras para prestarem 

informações, sem prejuízo de posterior prazo de defesa. Razão pela qual 

postergo a análise do pleito para após este ato. Apresentadas as 

informações, venham-me os autos conclusos para apreciação do pedido 

de liminar. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 31 de 

julho de 2018. ALEXANDRE ELIAS FILHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004344-28.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA 

GRANDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DELCI BALEEIRO SOUZA JUNIOR OAB - MT18359/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIVANIA GUIMARAES NOGUEIRA (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar O REQUERENTE, para no prazo legal, manifestar acerca do 

mandado e retro anexado. Izabela Gomes da Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004259-42.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA 

GRANDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DELCI BALEEIRO SOUZA JUNIOR OAB - MT18359/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAFALDES ROMAO DA SILVA (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar O REQUERENTE, para no prazo legal, manifestar acerca do 

mandado e retro anexado. Izabela Gomes da Silva Gestora Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 445719 Nr: 9790-63.2016.811.0002

 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: NATHALYA ALVES FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DO CARMO COSTA 

MARQUES - OAB:OAB/MT18.047

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

NCPC, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR as partes para 

comparecerem à perícia designada para o dia 3/10/2018, às 12h40min, a 

realizar-se na Rua Barão de Melgaço, N. 2754, Edifício Work Tower, 9º 

andar, sala 908, Centro, Cuiabá-MT. IMPORTANTE: Levar todos os exames 

já realizados, inclusive os mais recentes, para facilitar os trabalhos 

periciais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 259840 Nr: 18808-21.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELENA REIKO HUKAYA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Municipio de 

Várzea Grande - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIA SOARES FERREIRA DA 

SILVA - OAB:14.610/MT

 Vistos,

Intime-se a parte embargada, para manifestar-se acerca dos Embargos de 

Declaração, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante o artigo 1023 §2º do 

CPC.

 Após, conclusos.

 Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 66341 Nr: 2259-43.2004.811.0002

 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: AURIX ADMINISTRADORA DE BENS E VALORES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIDERLANE CAVALCANTE DE 

SOUZA - OAB:OAB/MT 8.657, Humberto José Peixoto Vellozo - 

OAB:109231, RODOLFO CESAR VASCONCELLOS MOREIRA - 

OAB:8719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Ratifico os dois ofícios requisitórios que foram expedidos neste processo.

Em resposta a solicitação contida no ofício nº 1329/2018 – DAP, datado de 

11/07/2018, onde solicita esclarecimentos sobre os valores homologados 

por este Juízo, oficie-se dizendo o seguinte:

DOS JUROS REMUNERATÓRIOS.

Por se tratar de desapropriação de imóvel, correm juros remuneratórios ou 

compensatórios de 1% (um por cento) ao mês, nos termos da Súmula 618 

do STF, verbatim:

Súmula 618. “Na desapropriação, direta ou indireta, a taxa dos juros 

compensatórios é de 12% (doze por cento) ao ano.”

 Portanto, está correto e fica ratificado o cálculo elaborado pelo Contador 

Judicial a título de juros remuneratórios no percentual de 1% (um por 

cento) ao mês no período entre os dias 01/8/2017 e 10/5/2018 no valor de 

R$ 3.805.583,08 (três milhões, oitocentos e cinco mil, quinhentos e oitenta 

e três reais e oito centavos).

DOS JUROS MORATÓRIOS.

 Tangentemente aos juros moratórios, ocorreu um simples erro material do 

Contador Judicial na descrição do cálculo, pois, ao invés de escrever 

juros moratórios, escreveu novamente juros remuneratórios.

Entretanto, o cálculo está correto e fica ratificado o cálculo elaborado pelo 

Contador Judicial a título de juros moratórios no percentual de 0,5% (meio 

por cento) ao mês no período entre os dias 01/8/2017 e 10/5/2018 no valor 

de R$ 1.902.791,54 (um milhão, novecentos e dois mil, setecentos e 

noventa e um reais e cinquenta e quatro centavos).

Cumpre salientar, que o cálculo da mora foi elaborado pela multiplicação: 

valor inicial informado X número de dias corridos no período especificado 

x índice correspondente a taxa diária de juros simples aplicada à 

caderneta de poupança (atualmente 6% ao ano. Índice = 0,06/360).

Outrossim, tal índice foi atualizado seguindo a orientação do CNJ-SPG – 

Sistema de Gestão de Precatórios, levando em consideração ao parágrafo 

segundo do artigo 36 da Resolução CNJ nº 115, de 29 de junho de 2010, 

que determina a atualização da compensação da mora com a aplicação de 
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juros simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a caderneta 

de poupança.

DA CUMULAÇÃO DE JUROS MORATÓRIOS E REMUNERATÓRIOS.

Por derradeiro, a cumulação de juros moratórios e remuneratórios foi 

determinada pela decisão transitada em julgado, com base na Súmula 12 

do Egrégio STJ, in verbis:

Súmula 12 do STJ. “Em desapropriação, são cumuláveis juros 

compensatórios e moratórios.”

Expeça-se o necessário, com urgência.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 270849 Nr: 11211-64.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO 

GROSSO - CRCMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERA LUCIA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DELUQUE COSTA 

PEREIRA - OAB:8163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

NCPC, e tendo em vista não ter sido possível efetuar bloqueio de valores 

pelo Sistema Bacen Jud, por ter havido resposta negativa, conforme 

detalhamento de Ordem Judicial, impulsiono estes autos a fim de intimar o 

Exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre o 

prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento do presente auto (art. 

40 da Lei nº 6.830/80).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 216029 Nr: 11379-71.2008.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO SISTEMA ÚNICO DE 

SAÚDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. H. PIMENTA E CIA LTDA, JOSE GALDINO DA 

SILVA, MARSIO HENRIQUE PIMENTA, WALDEMAR PIMENTA, GILVACI 

RODRIGUES DA SILVA, NEIDE SILVA DOURADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEUSDETE PEDRO DE OLIVEIRA 

(PROC.EST.) - OAB:2530/MT, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALENCAR FELIX DA SILVA - 

OAB:7507, ALESSANDRA SIQUEIRA DA SILVA - OAB:6120/MT, DAVID 

CELSON FERREIRA DE LIMA - OAB:11092, VIVIANE DE MELO ALMEIDA 

- OAB:6762

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação monitória pela 

ocorrência da prescrição, via de consequência, extingo os autos com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC. Sem custas por 

ser isento, no entanto condeno-o em honorários advocatícios, que fixo em 

10% sobre o valor da causa (art. 85, parágrafo 2º do CPC).Sentença não 

sujeita ao duplo grau de jurisdição conforme disposto no artigo 496, § 3º, II 

do CPC.Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e cautelas 

de estilo.P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 262265 Nr: 926-12.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZAURA FERREIRA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9.309, Suyan Magalhães 

de Lima - OAB:14353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

NCPC, impulsiono estes autos para intimar a parte apelada para, querendo, 

contrarrazoar no prazo 15 dias, o recurso de apelação tempestivamente 

interposto.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 246419 Nr: 17156-66.2010.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAN DA SILVA BRASILEIRO, CARLOS 

MAGALHÃES SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CARLOS MAGALHÃES SANTANA, Rg: 

21029407, Filiação: Manoel Santana da Silva e Ana Lucia Magalhães 

Santana, data de nascimento: 29/04/1987, brasileiro(a), natural de Várzea 

Gransde-MT, solteiro(a), servente de pedreiro. atualmente em local incerto 

e não sabido

Finalidade: CITAÇÃO do denunciado acima qualificado, de todo teor 

contido na denúncia integrando à lide, cuja cópia segue anexo. CITAÇÃO 

do mesmo para apresentar a resposta à acusação, no prazo de 10(Dez) 

dias, coforme determina o artigo 406 da nova redação da Lei nº 

11.689/2008; e ciência ao denunciado da referida denúncia.

Despacho/Decisão: VistosCite-se o acusado Carlos para responder a 

acusação, por escrito, no prazo de 15 (quinze) dias, via edital, com 

fundamento no art. 361 do CPP.Quanto ao corréu Alan da Silva Brasileiro, 

encaminhe-se o feito à Defensoria Pública para a defesa, nos termos do 

art. 408, do CPP.Decorrido o prazo do edital, voltem-me os autos 

conclusos para deliberação. Int.

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, Francielly Maria de 

Campos Oliveira, digitei.

Resumo da Inicial: Consta no autos que no dia 01/09/2009, por volta das 

02 Horas, na República localizada na Rua G, próximo ao Mercado Bom 

Jesus no Bairro Jardim União, em Várzea Grande/MT, Alan da Silva 

Brasileiro e Carlos Magalhães Santana e Lorimar Tiago Cebalho Silva 

(falecido) agindo com animus necandi, por motivo fútil e meio cruel, 

mediante a recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram Cristiano de 

Almeida, desferindo vários golpes de madeira, os quais foram a causa 

exclusiva e efiente de sua morte.

Várzea Grande, 30 de julho de 2018

Sheila da Silva Figueiredo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 529015 Nr: 3788-09.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SATURNINO ANDRÉ SENA DA SILVA, 

VALDIRENE RISSARDI, WELDER ERNESTO DA COSTA E SILVA, VITOR 

HUGO SOARES DE CARVALHO, AGNALDO GUEDES DE OLIVEIRA, 

NAIARA RODRIGUES OVEDO, RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA, PAULO 

VICTOR DA SILVA CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA VALADARES SILVA - 

OAB:23270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON DAMIÃO DA SILVA 

CRUZ - OAB:19.681/0, KATIA VALADARES SILVA - OAB:23270

 . Aberta a audiência, constatada a presença dos Réus VALDIRENE, 

NAIARA, RAIMUNDO e seus respectivos Advogados e do Defensor 

Público, das testemunhas JURACY CAMPOS DE AGUIAR, LEONEL 

VIRGOLINO PACHECO e JHONY ALIFER DA SILVA GOMES, bem como do 
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Ministério Público, ausentes os demais. 1) A Defesa da Ré VALDIRENE 

requereu a concessão da revogação da prisão provisória (Mídia em 

anexo). 2) A Defesa do Réu VITOR também reiterou o pedido de 

revogação da prisão (Mídia em anexo). 3) O Ministério Público com relação 

a VITOR manifestou-se pelo indeferimento do pedido da Defesa, e, em 

relação a VALDIRENE reiterou o parecer anterior sendo pelo 

indeferimento. A seguir, pela MMa. Juíza foi proferida a seguinte DECISÃO: 

I – Ausentes os Réu Saturnino e Vitor, indagados os seus Advogados 

opuseram-se a realizar a audiência (oitiva de testemunhas de Acusação e 

Defesa). II – Os fundamentos das decisões de fls. 349/351 e 409/410, 

remanescem inalterados, pelo que os repristino para indeferir os pedidos 

de liberdade ora formulados, sustentando-se no art. 312 do CPP. III – 

Expeça-se Carta Precatória para a Comarca de Rondonópolis para que ali 

seja Interrogado o Réu PAULO. IV- REDESIGNO a Audiência de Instrução e 

Julgamento para o dia 14/09/2018 às 14h:15min. Intimem-se. 

Requisitem-se. Saem os abaixo assinados devidamente intimados

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 505717 Nr: 16827-10.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA DA COSTA, MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOÃO BATISTA DA COSTA, Cpf: 

80075380110, Filiação: Marina Ferreira da Costa e Aprigio Luiz da Costa, 

data de nascimento: 24/06/1972, brasileiro(a), natural de Diamantino-MT, 

solteiro(a), chapeiro. 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: O Ministério Publico denunciou JOÃO BATISTA DA 

COSTA as fls. 05/07, como incurso no artigo 306, §1º, I, do Código de 

Transito Brasileiro.

Despacho: DECISÃOI – Em face da determinação contida no artigo 1.376, 

§1°, da CNGC/16, oficie-se à Superintendência do Sistema Prisional 

requisitando informação acerca de estar o acusado preso em alguma das 

unidades prisionais do Estado.II – Se a resposta for negativa, citem-no por 

edital.III – Caso o Réu, mesmo devidamente citado e intimado por edital, não 

compareça aos autos, SUSPENDO DESDE JÁ o processo e o curso do 

prazo prescricional nos termos do art. 366 do CPPIV – Em caso de 

cumprimento do disposto no item anterior, dê-se ciência ao Ministério 

Público.V – Tendo em vista que o Réu se encontra em local incerto e não 

sabido, demonstra assim que não tem intenção de que se faça a aplicação 

da lei penal. Pelo exposto, considerando as razões expostas pelo douto 

Promotor de Justiça e com base nos fatos que ressaem dos autos, 

vislumbro a necessidade e plausibilidade do pedido, e assim, DETERMINO a 

suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pertencente ao 

Réu, nos termos do art. 294, do Código de Transito Brasileiro.VI – 

Comunique-se ao Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAM, e ao órgão 

de Trânsito do Estado de Mato Grosso, a decretação da suspensão, 

conforme dispõe o art. 295, do CTB.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Julia Carvalho Vilas 

Boas, digitei.

Várzea Grande, 26 de julho de 2018

Cassia Regina P. Navarros Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 323438 Nr: 19833-64.2013.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANO SILVESTRE CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

Prazo:90

Intimando:Denunciado(a): Silvano Silvestre Correa Filiação: Silvério 

Silvestre Correa e Luzia Maria de Oliveira, data de nascimento: 

06/08/1989, brasileiro(a), natural de Várzea grande-MT, solteiro(a), 

servete, Endereço: Rua: Mossoro, Quadra 128, Lote 18, Bairro: Eldorado, 

Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:PROCEDER A INTIMAÇÃO DO DENUNCIADO, ACIMA 

QUALIFICADO, PARA QUE, TOME CONHECIMENTO DA SENTENÇA 

ABAIXO TRANSCRITA, devendo manifestar SE DESEJA RECORRER DA 

SENTENÇA.

Resumo da inicial:O DENUNCIADO ESTA INCURSO NAS PENAS DO 

ARTIGO 14, DA LEI 10.826/03.

Decisão/Despacho:Pelo exposto, CONDENO SILVANO SILVESTRE 

CORREA, brasileiro, filho de Silvério Silvestre Correa e Luzia Maria de 

Oliveira, nascido aos 06/08/1989, natural de Várzea Grande/MT, nas 

penas do art. 14 da Lei nº 10.826/03. Analisando as circunstâncias do art. 

59 do CP, verifico que o Ré, na época dos fatos, era primário. A 

culpabilidade é evidente e é inegável a reprovabilidade de seu ato. Não há 

informações sobre a conduta social do Réu e nem sobre sua 

personalidade. Quanto ao motivo do crime, o Réu disse na delegacia que 

comprou a arma por precaução, já que estava sofrendo ameaças. No que 

diz respeito às circunstâncias do crime, são inerentes ao tipo penal. As 

consequências do crime são as naturais. Assim, diante do acima exposto, 

fixo a pena-base em 2 (dois) anos de reclusão (art. 14, da Lei nº 

10.826/03). Reconheço a atenuante da confissão, deixando de reduzir a 

pena-base por ela ter sido fixada no mínimo legal (Súmula 231 do STJ). 

Diante da inexistência qualquer outra causa modificadora, torno definitiva 

a pena de 02 (dois) anos de reclusão (art. 14, da Lei nº 10.826/03), 

devendo esta ser cumprida, inicialmente, em regime aberto (CP, art. 33, § 

2°, c). Atendendo ao critério de reprovação e prevenção do crime, 

entendo suficiente o valor correspondente a dez dias-multa, à razão de 

1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizado 

monetariamente quando da execução (CP, art. 49, § 2º).

Consoante ao inciso I do artigo 44 do Código Penal, quando for aplicada a 

pena privativa de liberdade não superior a 04 (quatro) anos e o crime não 

for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, as penas 

restritivas de direito substituirão as privativas de liberdade.

 Neste diapasão, substituo a pena privativa de liberdade, de dois anos de 

reclusão, por duas restritivas de direito, conforme § 2º do artigo 44 do CP, 

última parte, que serão fixadas oportunamente pelo Juízo da Execução 

Penal.

Decreto o perdimento da arma, munições e carregador apreendidos na 

forma disposta no art. 91, II, a do CP. Decorridos 90 (noventa) dias, 

remetam-na ao Exército Brasileiro (CNGC/MT – 7.20.8).

Deixo de condenar o Réu ao pagamento das custas e taxas processuais, 

por ter sido defendido pela Defensoria Pública.

Após o trânsito em julgado desta decisão, comunique-se à Justiça 

Eleitoral, para os fins do art. 15, III da CF e expeça-se Carta de Guia.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):MÁRCIA REGINA DE ARAÚJO

Portaria:52/2007

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 329849 Nr: 26154-18.2013.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL GOMES FREIRE, VICTOR ASSIS 

GOMES FREIRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

VÁRZEA GRANDE - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ariana silva pinheiro - 

OAB:17573, Givanildo Gomes - OAB:12635/MT

 Nos termos da legislação vigente art. 1961, da CNGC, impulsiono o 

presente feito, remetendo-o à intimação da Defesa do Réu DANIEL GOMES 

FREIRE, via DJE, para APRESENTAR ALEGAÇÕES FINAIS, no prazo 05 

(CINCO) DIAS.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 256853 Nr: 14699-61.2010.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DONIZETE QUEIROZ RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MAGNO KNEIP ROSA 

- OAB:6960, GISELLA CRISTINA KNEIP ROSA SILVA - OAB: 9.587-MT

 FUNDAMENTO E DECIDO.[...] .Pelo exposto, CONDENO JOSÉ DONIZETE 

QUEIROZ RODRIGUES, brasileiro, filho de Rui Rodrigues Ribeiro e Maria 

Aparecida Queiroz Rodrigues, nascido aos 18/02/1971, natural de 

Cáceres/MT, nas penas dos arts. 14 e 15, ambos da Lei 10.826/03 e art. 

163, parágrafo único, inciso I do Código Penal.DO CRIME DESCRITO NO 

ARTIGO 14 DA LEI 10.826/03:[...] Diante da inexistência qualquer outra 

causa modificadora, torno definitiva a pena de 06 (seis) meses de 

detenção (CP, art. 163, parágrafo único, I), devendo esta ser cumprida, 

inicialmente, em regime aberto (CP, art. 33, § 2°, c).Atendendo ao critério 

de reprovação e prevenção do crime, entendo suficiente o valor 

correspondente a 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo 

vigente à época dos fatos, atualizado monetariamente quando da 

execução (CP, art. 49, § 2º).Em face do disposto no art. 69 do CP, é 

necessária a soma das penas aplicada para cada um dos delitos. No caso 

em comento, foram fixadas ao Réu penas privativas de liberdade de 

naturezas diversas, o que torna impossível a somatória das duas 

reprimendas.Condeno o Réu ao pagamento das custas e taxas 

processuais.Declaro o perdimento e determino a destruição do pedaço de 

madeira, apreendido nos autos (item 3 de fl. 28). Expeça-se o 

necessário.Após o trânsito em julgado desta decisão, comunique-se à 

Justiça Eleitoral, para os fins do art. 15, III da CF e expeça-se Carta de 

Guia.Publique-se.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 523455 Nr: 276-18.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAX VICTOR DE CAMPOS, GABRIEL DAS 

NEVES CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILENE ALVES - 

OAB:OAB/MT 7474, Maykel Quinteiro Duarte Amorim - 

OAB:OABT/MT 21.538

 Intimação do advogado devidamente habilitado para apresentação das 

razões recursais nos presentes autos dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 542712 Nr: 11193-96.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRA LETICIA DE ARRUDA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA DE ARRUDA GOMES 

QUEIROZ - OAB:15910, JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA - OAB:4107

 Vistos etc.

 A acusada apresentou defesa prévia por meio de advogada particular 

(fls. 120/123 - procuração fls. 74), não suscitando preliminares, aduzindo, 

tão somente, questões adstritas ao mérito da demanda.

Assim, demonstrada a materialidade e os indícios de autoria e não sendo 

evidenciada nenhuma das causas de absolvição sumária do art. 397 do 

CPP, RECEBO a DENÚNCIA ofertada contra LEANDRA LETÍCIA DE 

ARRUDA FERREIRA.

 Designo, nos termos do art. 56, da Lei nº 11.343/06, a audiência de 

instrução e julgamento para o dia 28 de agosto de 2018, às 14h00min.

Cite-se/intime-se/requisite-se a acusada, intimando-se ainda a advogada 

particular.

Intimem-se/requisitem-se as testemunhas indicadas pelas partes (fls. 07 e 

123).

Notifique-se o MP.

Expeça-se necessário.

Sobre o pedido de liberdade provisória constante da defesa prévia de fls. 

120/123 manifeste-se o Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 536276 Nr: 7961-76.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIO DIMAS PEÇANHA DE BRITO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAMELA WEBSTER DEBIAZI 

MORGAN - OAB:288.386

 Vistos etc.

 O acusado, devidamente notificado (fls. 1197/1198), apresentou, por meio 

de advogado particular, defesa prévia (fls. 1203/1207), suscitando 

preliminarmente que a denúncia contra ele não pode ser aceita em razão 

de não preencher os requisitos necessários para a imputação do crime de 

associação para o tráfico, já que referido crime exige para sua 

caracterização a união duradora e estável.

Pois bem.

Observa-se que a denúncia foi formulada em obediência aos requisitos do 

art. 41 do CPP, ou seja, descreveu, de forma adequada, a conduta 

criminosa com todas as circunstâncias, individualizando a conduta do 

acusado e classificando o delito a ele atribuído e arrolando testemunhas.

Em que pese o argumento da defesa, razão não lhe assiste.

Pelo que se nota há na denúncia a exposição da materialidade delitiva e de 

indícios suficientes de autoria, estando adstritas ao mérito da demanda as 

alegações da douta causídica.

 Pelo exposto, rejeito a preliminar suscitada pela defesa.

Assim, demonstrada a materialidade e os indícios de autoria e não sendo 

evidenciada nenhuma das causas de absolvição sumária do art. 397 do 

CPP, RECEBO a DENÚNCIA ofertada contra EDIO DIMAS PEÇANHA DE 

BRITO FILHO.

Designo, nos termos do art. 56, da Lei nº 11.343/06, a audiência de 

instrução e julgamento para o dia 22 de agosto de 2018, às 14h30min.

Cite-se e intime-se o acusado da presente audiência por carta precatória.

Intime-se a advogada particular do acusado (fls. 1203/1207).

Intimem-se/requisitem-se as testemunhas indicadas pela acusação (fls. 

22) e pela defesa (fls. 1207).

Notifique-se o MP.

Expeça-se necessário.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 536276 Nr: 7961-76.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIO DIMAS PEÇANHA DE BRITO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAMELA WEBSTER DEBIAZI 

MORGAN - OAB:288.386

 Intimação do Advogado devidamente habilitado nos autos para a 

Audiência de instrução e Julgamento que se realizará no dia 22 de Agosto 

de 2018 às 14h30min no Fórum desta Comarca.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 542712 Nr: 11193-96.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRA LETICIA DE ARRUDA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA DE ARRUDA GOMES 

QUEIROZ - OAB:15910, JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA - OAB:4107

 Intimação do Advogado devidamente habilitado nos autos para Audiência 
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de Instrução e Julgamento no dia 28/08/2018 às 14:00 no Fórum desta 

Comarca.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 533594 Nr: 6340-44.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NANCY GUZMAN GOMEZ, JORGE NEGRETE 

GUZMAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCO JOSE CARNEIRO 

FEREIRA - OAB:MT 11246

 Vistos etc.

Os acusados, notificados pessoalmente (fls.108 e 111), apresentaram, 

por meio de advogado particular, defesa preliminar (fls. 109/110), não 

suscitando preliminares, postergando a defesa do mérito para fase 

oportuna.

Assim, demonstrada a materialidade e os indícios de autoria e não sendo 

evidenciada nenhuma das causas de absolvição sumária do art. 397 do 

CPP, RECEBO a DENÚNCIA ofertada contra Nancy Guzman Gomes e Jorge 

Negrete Guzman.

Designo, nos termos do art. 56, da Lei nº 11.343/06, a audiência de 

instrução e julgamento para o dia 26 de junho de 2018, às 14h.

Citem-se e intimem-se os acusados, intimando-se ainda o advogado 

constituído e as testemunhas arroladas no feito.

Notifique-se o MP.

Expeça-se necessário.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 421735 Nr: 22879-90.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAILSON ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA, 

GILNEY SILVA MARCONDES, RAFAEL FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MALVEZZI - 

OAB:PROM.JUSTIÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA SILVA 

NASCIMENTO - OAB:19.205/MT, Pablo gustavo Moares Pereira - 

OAB:14.615, RAUL COELHO CURVO - OAB:11732/MT

 Intimação do advogado devidamente habilitado do laudo pericia juntado 

aos autos, para manifestação no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 534730 Nr: 7084-39.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANDIR NASCIMENTO BIANCHESSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MENDES PEREIRA 

FREITAS - OAB:4455

 Intimação do advogado devidamente habilitado para no prazo legal 

apresentar alegações finais nos presentes autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 533594 Nr: 6340-44.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NANCY GUZMAN GOMEZ, JORGE NEGRETE 

GUZMAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCO JOSE CARNEIRO 

FEREIRA - OAB:MT 11246

 Intimação do advogado devidamente habilitado para no prazo legal 

apresentar alegações finais nos presentes autos.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 520935 Nr: 24965-63.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SÉRGIO ALMEIDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITALO GARCIA FERREIRA - 

OAB:22334/O

 Nos termos da legislação vigente art. 1961, da CNGC, impulsiono o 

presente feito, remetendo-o à intimação da Defesa do Réu, na pessoa do 

Dr. ITALO GACIA FERREIRA, via DJE, para APRESENTAR ALEGAÇÕES 

FINAIS, no prazo 05 (CINCO) DIAS.

6ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 306336 Nr: 2118-09.2013.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ALVES DA SILVA, ANTONIO 

PEIXOTO SOBRINHO, EDGAR CARLOS GIROTO, MAURO CESAR DA 

SILVA, JOVELINO PAULINO DASILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFFERSON APARECIDO 

POZZA FAVARO - OAB:10200/B, MARCELO ANGELO DE MACEDO - 

OAB:MT/1.009-B

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANTONIO PEIXOTO SOBRINHO, Cpf: 

00875758843, Rg: 10733688, Filiação: Expedito Peixoto dos Santos e 

Josefa Peixoto dos Santos, data de nascimento: 13/07/1954, natural de 

Tupã-SP, casado(a), borracheiro. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Assim agindo, ANTÔNIO PEIXOTO SOBRINHO praticou 

crime previsto no artigo 299 (1° fato) e 347 (2° fato), ambos do Código 

Penal, requerendo seja contra ele, instaurado o devido processo penal, 

nos moldes dos artigos 396 e seguintes do Código de Processo Penal, 

citando-se o denunciado para apresentação de resposta escrita e demais 

termos do processo.

Despacho: PROCEDA-SE, ainda, com a citação editalícia do réu ANTÔNIO 

PEIXOTO SOBRINHO, nos termos dos arts. 396 e 361 e seguintes, todos 

do Código de Processo Penal.Conste no edital que o réu deverá 

apresentar resposta escrita por intermédio de Advogado, ou declarar, 

caso não tenha condições de constituir um profissional, o desejo de ser 

patrocinado pela Defensoria Pública.Decorrido o prazo do edital sem 

manifestação do denunciado, CERTIFIQUE-SE e retornem os autos 

conclusos para fins do art. 366 do CPP.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Hasnna Rodrigues 

Miranda, digitei.

Várzea Grande, 27 de julho de 2018

Nerly Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 488330 Nr: 7131-47.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS WILLIAN DA SILVA, RIDERSON 
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APARECIDO MANGERE SANTI, WENDERSON DE ALMEIDA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM JOSE ABINADER 

GUEDES DA SILVA - OAB:DEFENSOR, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4062

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCOS WILLIAN DA SILVA, Rg: 

2182252-2, Filiação: Rosilene Maria da Silva e Pedro Alves Cabral, data de 

nascimento: 30/03/1989, brasileiro(a), natural de Várzea Grande-MT, 

casado(a), autônomo, Telefone 65 9945-1687. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Assim agindo, MARCOS WILLIAN DA SILVA praticou 

crime previsto no artigo 155, parágrafo §4, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, 

ambos do Código Penal e art. 244-B da Lei n° 8069/90, requerendo seja 

contra ele, instaurado o devido processo penal, nos moldes dos artigos 

396 e seguintes do Código de Processo Penal, citando-se o denunciado 

para apresentação de resposta escrita e demais termos do processo

Despacho: Verifico, ainda, que o réu MARCOS WILLIAN DA SILVA, não foi 

localizado no endereço informado nos autos (fl. 91), de forma que a sua 

citação deverá ser realizada pela via editalícia, nos termos dos arts. 396 e 

361 e seguintes, todos do CPP.Conste no edital que o réu deverá 

apresentar resposta escrita por intermédio de Advogado, ou declarar, 

caso não tenha condições de constituir um profissional, o desejo de ser 

patrocinado por Defensor Dativo nomeado por este Juízo.Decorrido o 

prazo do edital sem manifestação do denunciado, CERTIFIQUE-SE e 

ABRA-SE vistas dos autos ao Ministério Público para fins do art. 366 do 

CPP.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Hasnna Rodrigues 

Miranda, digitei.

Várzea Grande, 30 de julho de 2018

Nerly Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 539325 Nr: 9586-48.2018.811.0002

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO 

DO SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEDNEI LIBÓRIO FELICIANO - 

OAB:7527/MT

 INTIMAR ADVOGADO DO ACUSADO MARCIO VIEIRA, Dr. CLEDNEI 

LIBÓRIO FELICIANO - OAB/MT 7.527, PARA COMPARECER PERANTE ESTE 

JUÍZO, EM AUDIÊNCIA DE INTERROGATÓRIO DESIGNADA PARA O DIA 04 

DE SETEMBRO DE 2018 ÀS 14H00, ORIUNDA DA CARTA PRECATÓRIA DA 

COMARCA DE MIRANDA/MS

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 545596 Nr: 12700-92.2018.811.0002

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO LAUDELINO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO RONDON GRACIOSO - 

OAB:13.896-E

 CUMPRA-SE na forma deprecada, servindo a cópia de mandado.

DESIGNO audiência de suspensão condicional do processo para o dia 

31/08/2018 às 14h30.

INTIMEM-SE o réu, o Ministério Público e a Defesa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 252670 Nr: 11702-08.2010.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UBALDO DE JESUS, BEM HUR BOEIRA 

SALOMÃO, ADEMAR MARTINS DA SILVA, JEFERSON CARDOSO 

QUARESMA, CLAUDIMILSON PESENTE, KLEYDSON DE SOUSA CORREA, 

NORBERTO OTILIO WIEGERT, ILTON CESAR DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR COELHO DA SILVA - 

OAB:14.948/MT, Hilomar Hiller - OAB:10768, JACSON MARCELO 

NERVO - OAB:12883, RAFAEL ANTONIO DE MORAES - OAB:OAB/MT 

15384

 Pretende a defesa do acusado NORBERTO OTÍLIO WIEGERT seja 

decretada a extinção da sua punibilidade pela prescrição em perspectiva 

(fls. 5.307/5.311).

Com vista dos autos, a douta Promotora de Justiça se manifestou contrário 

ao reconhecimento da prescrição (fl. 5.313/5.317), com base na Súmula 

438 do STJ:

 "É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão 

punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da 

existência ou sorte do processo penal".

Assim, ressalvado meu entendimento em sentido contrário e seguindo as 

decisões já sedimentadas nas Cortes Superiores (STJ e STF), INDEFIRO o 

pedido.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 404988 Nr: 13909-04.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO GOMES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENEE DO Ó SOUZA - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARTA ROSA AZEVEDIO 

OLIVEIRA SECCHI - OAB:17431-A

 Diante do trânsito em julgado da decisão monocrática (fl. 263), 

EXPEÇA-SE guia de execução definitiva, REMETENDO-A a 2ª. Vara 

Criminal da Capital.

Ciência às partes.

Após, ARQUIVE-SE.

Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra a 

Mulher

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 520050 Nr: 24496-17.2017.811.0002

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SQD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCCV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SELMA QUEIROZ DIONÍSIO, Cpf: 

35392444172, Rg: 488208, Filiação: José Plácido Dionisio e Maria Dolores 

Dionisio, data de nascimento: 21/04/1970, brasileiro(a), natural de Barra do 

Bugres-MT, convivente, cabeleireira, Telefone 99336-2111/3694-2908. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: PROCEDER A INTIMAÇÃO DA VÍTIMA. a fim de manifestar 

interesse em prosseguir no feito.

Despacho/Decisão: VISTOS ETC. Determino a expedição de edital, para a 

intimação da vitima, a fim de manifestar interesse em prosseguir no feito. 

Intimem-se.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Thaisa Marques da 

Costa, digitei.

Resumo da Inicial: VISTOS. Trata-se de Pedido de Providências Protetivas, 

requerido por SELMA QUEIROZ DIONISIO, nos termos do art. 18 da Lei 
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11.340/06, restando configurada a urgência, conforme disciplina legal, em 

obediência aos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III da 

CF), segurança (art. 5º, caput) e assistência à família (art. 226, § 8º da 

CF) e proteção. Extrai-se dos autos que a vítima sofreu, em tese, violência 

doméstica pelo cometimento, em tese dos crimes tipificados no artigo 129, 

§9°, artigo 147, caput e artigo 163, ambos do Código Penal, por parte do 

requerido LUIZ CLAUDIO CERQUEIRA VIANA, pleiteando as Medidas 

Protetivas nos termos da Lei nº 11.340/2006. Assim, restando configurada 

a necessidade da medida cautelar de urgência requerida pela ofendida, 

conheço do expediente e DEFIRO os pedidos da ofendida, determinando: 

PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE APROXIMAR-SE DA OFENDIDA, DE SEUS 

FAMILIARES E DAS TESTEMUNHAS, fixando o limite mínimo de 1000 (Hum 

Mil) metros de distância (art. 22, III, “a”, da Lei nº 11.340/06). PROIBIÇÃO 

AO AGRESSOR DE MANTER CONTATO COM A OFENDIDA, SEUS 

FAMILIARES E TESTEMUNHAS POR QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO 

(art. 22, III, “b”, da Lei 11.340/06). PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE 

FREQÜENTAR A RESIDÊNCIA DA OFENDIDA E DE SEUS FAMILIARES, bem 

como seu eventual/local de trabalho, a fim de preservar a sua integridade 

física e psicológica (art. 22, III, “c”, da Lei 11.340/06). No cumprimento do 

mandado, o oficial de justiça deverá explicar ao agressor que, por ora, 

apenas se trata de medida assecuratória protetiva, informando-lhe que 

ainda poderá ser ouvido em Juízo, em manifestação por intermédio de 

advogado, podendo aos seus motivos até mesmo levar a outra decisão, 

de forma que a sua atividade sensata, nos autos, será muito importante 

em prol de sua posição jurídica, inclusive, alertando-o de que no caso de 

descumprimento desta decisão poderá ser decretada a sua prisão 

preventiva, sem prejuízo de aplicação de outras sanções penais cabíveis. 

Fica, desde já, autorizado ao senhor oficial de justiça que as diligências 

para cumprimento desta decisão, sejam realizadas com os benefícios do § 

único, do art. 14, da Lei nº 11.340/06, c/c os do § 2º, do art. 212, do 

Código de Processo Civil, por aplicação supletiva (art. 13, Lei nº 

11.340/06). Comunique-se ao douto Ministério Público (art. 19, § 1º, da Lei 

11.340/06) e encaminhe-se a ofendida para atendimento na Assistência 

Judiciária (Defensoria Pública), nos termos do art. 27 da Lei 11.340/06. 

Oficie-se à autoridade policial informando-lhe sobre o deferimento, por 

meio desta decisão, do Pedido das medidas protetivas de urgência 

apresentado pela vítima, bem como para requisitar-lhe a remessa do 

respectivo Inquérito Policial no prazo legal, segundo exigência contida na 

regra do art. 12, inciso VII, da Lei Federal nº 11.340/06, c/c a do art. 10, do 

Código de Processo Penal, servindo este documento como próprio ofício a 

ser encaminhado. Proceda-se a devida inclusão de dados, para fins 

estatísticos, nos termos do art. 38 da Lei 11.340/06. Tendo em vista que a 

urgência da medida, DETERMINO que os cumprimentos dos mandados 

sejam realizados pelo Oficial Plantonista. Outrossim, determino, também, 

que a Senhora Gestora conste nos mandados os telefones existentes das 

partes, com o objetivo de otimizar no momento do cumprimento feito pelo 

Senhor Oficial de Justiça. INTIMEM-SE as partes. Notifique-se o Ministério 

Público e a Defensoria Pública. Cumpra-se. Trasladem-se as principais 

peças destes autos para o respectivo Inquérito Policial/Ação Penal. Após 

arquivem-se. Várzea Grande-MT, 28 de novembro de 2017. Eduardo 

Calmon de Almeida Cézar Juiz de Direito

Várzea Grande, 30 de julho de 2018

Thais Keila Fernandes de Freitas Justino Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.686/CNGC

Varas Especiais da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 408394 Nr: 15798-90.2015.811.0002

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WSDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: marco antonio rachid jaudy - 

OAB:3145

 Vistos etc.

Em primeiro lugar, certifique-se se o jovem está internado no complexo 

Pomeri de Cuiabá (fls. 218), haja vista que não consta resposta do Ofício 

de fls. 190.

Em segundo lugar, diante do trânsito em julgado do v. acórdão de fls. 

248/259 vº, conforme certificado às fls. 263, expeça-se a guia de 

execução definitiva e oficie-se à Secretaria de Estado de Justiça e Direitos 

Humanos do Estado de Mato Grosso (SEJUDH-MT), nos termos do § 1º do 

artigo 879 da CNGC , requisitando, por intermédio do órgão gestor do 

Sistema Socioeducativo, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, vaga 

para a internação do jovem alvo, caso não esteja internado, sob pena de, 

no silêncio, o que será certificado, este Juízo presumir que há vaga para 

internação do socioeducando.

Outrossim, havendo vaga e internado o jovem em outra Comarca, 

cumpra-se a parte final da r. sentença de fls. 184/189 vº, ou seja, 

arquivem-se os autos independentemente de nova determinação, 

procedendo-se às baixas e anotações necessárias.

Por fim, caso haja resposta negativa, retornem-me os autos imediatamente 

conclusos, para os fins do artigo 872, § 3º, Seção 15, Capítulo IV, da 

CNGC .

Intime-se o Advogado do jovem.

Dê ciência ao parquet.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

Várzea Grande, 30 de julho de 2018.

Carlos José Rondon Luz

Juiz de Direito

Juizados Especiais Cíveis e Criminais

Juizado Especial Cível e Criminal do Cristo Rei

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Amini Haddad Campos

 Cod. Proc.: 207130 Nr: 222-47.2017.811.0112

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDENEY PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO MOURA DA 

SILVA - OAB:2863/MT

 Intimação da defesa para comparecimendo na audi~encia: "Vistos, etc. 

Acolho o requerimento ministerial retro. Portanto, redesigno a audiência de 

instrução e julgamento para o dia 11 de setembro de 2018, às 14:30 horas. 

Intimem-se todos. Cumpra-se, expedindo o necessário.”.

Vara Especializada de Direito Bancáriio

Intimação

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: 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: 1002680-25.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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ONILDO TABOA MACHADO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR-SE NOS AUTOS NO 

PRAZO DE 15DIAS, SOBRE A CONTESTAÇÃO/RECONVENÇÃO

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 328756 Nr: 25055-13.2013.811.0002

 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 DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO SANTANA DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819 PR, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/PR 

56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Tratando-se de sentença sem resolução do mérito e, atento ao que 

dispõe o art. 485, § 7º do CPC, mantenho a decisão tal como lançada.

2. Considerando a inexistência de contraditório nos autos, remetam-se os 

autos ao E. Tribunal de Justiça com as homenagens deste Juízo, nos 

termos do que dispõe o art. 1010, § 3º do CPC.

3. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 314521 Nr: 10794-43.2013.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S.A CRED. FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDA DE FÁTIMA TEODORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.1. Trata-se de Embargos de Declaração com efeito infringente, 

opostos por BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO, com o propósito de que seja modificada a decisão de fls. 

54, a qual não analisou o pedido de desistência requerido às fls. 53.(...) 9. 

Posto isso, por entender que não se trata de omissão, obscuridade, 

contradição ou erro material, com fulcro nos artigos 1.022 e seguintes do 

Código de Processo Civil e, não sendo o caso de homologar, no presente 

feito, o acordo celebrado entre as partes nos autos em apenso, REJEITO 

os presentes embargos de declaração.10. No mais, tendo em vista que o 

autor formulou pedido de desistência da ação, nos termos do art. 485, 

inciso VIII do CPC, em razão de não ter mais interesse no prosseguimento 

do feito, concedo o prazo de 05 (cinco) dias para que se manifeste nos 

autos, requerendo o que entender necessário. 11. Às providências..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 380361 Nr: 26967-11.2014.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S.A CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON DE DEUS CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - 

OAB:16807/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando a interposição de recurso de apelação, remetam-se os 

autos ao E. Tribunal de Justiça com as homenagens deste Juízo, nos 

termos do que dispõe o art. 1.010, § 3º, do CPC.

2. Consigno que deixo de determinar a intimação do réu revel para 

apresentar contrarrazões, por força do disposto no art. 346, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil, visto que poderá ingressar nos autos 

a qualquer tempo, recebendo o feito no estado em que se encontra.

3. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 394653 Nr: 8167-95.2015.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISRAEL DE LIMA PIZANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Intime-se o autor para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos a 

relação de créditos cedidos em favor da cessionária, no intuito de 

demonstrar sua titularidade do crédito em relação ao requerido.

2. Em caso de inércia, intime-se pessoalmente o autor para, no prazo de 

05 (cinco) dias, manifestar seu interesse no prosseguimento do feito, sob 

pena extinção do feito, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, § 

1º do Código de Processo Civil.

3. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 384293 Nr: 1589-19.2015.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO ADALBERTO CURADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO A. SANTOS - OAB: 

20.853-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20.732-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Intime-se o autor para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos a 

relação de créditos cedidos em favor da cessionária, no intuito de 

demonstrar sua titularidade do crédito em relação ao requerido.

2. Em caso de inércia, intime-se pessoalmente o autor para, no prazo de 

05 (cinco) dias, manifestar seu interesse no prosseguimento do feito, sob 

pena extinção do feito, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, § 

1º do Código de Processo Civil.

3. Às providências.

.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 495602 Nr: 11402-02.2017.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON DA SILVA OLIVEIRA, OLIVEIRA E 

GONÇALVES IND.E COM.DE MÓVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO ASSOCIADOS SUDOESTE DE MT - SICREDI SUD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A

 12. Posto isso, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos constantes nos 

Embargos à Execução, razão porque resolvo o mérito, nos termos do art. 

318 c/c inc. I, do art. 487, ambos do Código de Processo Civil. 13. Isento 

de custas, considerando que foram deferidos os benefícios da gratuidade 

processual em favor dos embargantes.14. Condeno os embargantes ao 

pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10 % sobre o valor 

da causa, ficando, todavia, suspensa a cobrança uma vez que, na 

espécie, são assistidos pela Defensoria Pública, amparados pela 

gratuidade processual (CPC, art. 98, § 3º).15. Transitado em julgado, 
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translade-se cópia da presente para os autos em apenso (Processo Cód. 

270995).16. Ciência à Defensoria Pública.17. Certificado o trânsito em 

julgado, remetam-se os autos ao arquivo com as baixas necessárias. 18. 

P.I.C. .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 270995 Nr: 12931-66.2011.811.0002

 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): OLIVEIRA E GONÇALVES IND.E COM.DE 

MÓVEIS LTDA, ANDERSON DA SILVA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11.546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Tendo em vista que o executado até o presente momento não quitou a 

dívida, bem como que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

ser penhorados, consoante ordem elencada no art. 835, do CPC, defiro o 

pedido de indisponibilidade nos ativos financeiros do executado, até o 

limite do débito indicado nos autos, via BACENJUD, nos termos do art. 854, 

do mesmo códex, conforme extrato da operação que ora se junta.

2. Todavia, por serem ínfimos os valores bloqueados e, levando-se em 

consideração os gastos para a transferência de tal valor para conta de 

Depósitos Judiciais, procedo ao cancelamento da indisponibilidade.

 3. Desta feita, indique o exequente, no prazo de 5 (cinco) dias, bens do 

devedor passíveis de penhora. Em caso de inércia, intimem-se 

pessoalmente o exequente a manifestar seu interesse no prosseguimento 

do feito, no prazo acima descrito, sob pena de extinção e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

4. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 297781 Nr: 18245-56.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENISE BOEIRA DE GODOI E CIA LTDA ME, 

DENISE BOEIRA DE GODOI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial promovida por 

ITAÚ UNIBANCO S/A em face de DENISE BOEIRA DE GODOI E CIA LTDA - 

ME e DENISE BOEIRA DE GODOI, partes devidamente qualificadas nos 

autos.

2. Às fls. 81, a parte exequente requer a substituição do polo ativo da 

presente demanda pela IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS S/A, tendo em vista a cessão e aquisição de 

direitos de crédito efetivada, conforme termo de cessão específico (fls. 

98-verso).

3. À vista de que os documentos juntados comprovam o crédito cedido 

pelo exequente, determino SUBSTITUIÇÃO DO POLO ATIVO, tal como 

requerido, devendo a secretaria providenciar a anotações na autuação e 

registro do feito, inclusive quanto aos novos procuradores do autor.

4. Ademais, tendo em vista a cessão de crédito efetivada, e, em razão de 

pesquisas realizadas junto ao sitio eletrônico do Banco Central do Brasil, 

constato que a nova exequente, é entidade desprovida da natureza de 

instituição financeira, não estando submetida à fiscalização do Banco 

Central, o que afasta a competência deste juízo para o processamento e 

julgamento do feito, impondo-se a sua redistribuição para uma das varas 

cíveis desta comarca, sob pena de violação ao Princípio do Juiz Natural.

5. Dessa forma, remetam-se os autos à redistribuição, com as baixas e 

anotações necessárias.

6. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 383714 Nr: 1219-40.2015.811.0002

 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: JOILSON GERMANO DE ANUNCIAÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA RODRIGUES BRAGA - 

OAB:16.438/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78.069, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84400

 43. Posto isso, e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido revisional e extingo o processo COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do CPC, e condeno 

o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 

10 % (dez por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2º), ficando, 

sobretudo, inexigível a cobrança em razão da gratuidade processual 

deferida em seu favor, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.44. Defiro o 

levantamento dos honorários sucumbenciais ao patrono do autor, cujos 

dados foram informados às fls. 46, depositados pela instituição financeira 

em cumprimento à obrigação estabelecida no julgamento do mérito da 

exibição de documentos.45. Transitada em julgado, não havendo qualquer 

manifestação, ordeno sejam os autos remetidos ao ARQUIVO, com as 

baixas de estilo.46. P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 289008 Nr: 8504-89.2012.811.0002

 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: APARECIDA DE FÁTIMA TEODORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO CERQUEIRA MORAIS - 

OAB:12549

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 Vistos.

1. Compulsando os autos, verifica-se que até a presente data, as partes 

não deram atendimento à determinação de fls. 154.

2. Desta forma, determino o cumprimento da decisão de fls. 151, com o 

arquivamento provisório do feito, até o julgamento do Resp 1578526/SP 

pelo Superior Tribunal de Justiça.

3. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 281732 Nr: 449-52.2012.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S.A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ANTONIO DA SILVA ALVARENGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:147020, MOISES BATISTA DE SOUZA - OAB:149225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.1. Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por BV 

FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, alegando 

a existência de contradição na sentença de fls. 71, na medida em que 

declarou rescindido o contrato, sem que tenha havido requerimento do 

autor nesse sentido.(...).14. Isto Posto, por entender que na sentença 

proferida nestes autos, não há omissão, obscuridade, contradição ou erro 

material, e, não sendo esta a via correta para modificação da decisão 

impugnada, com fulcro nos artigos 1.022 e seguintes do Código de 

Processo Civil, REJEITO os presentes embargos de declaração, mantendo 

a r. sentença em todos os seus termos. 15. Ocorrendo o trânsito em 

julgado, remetam-se os autos ao arquivo. Do contrário, em caso de 

recurso, façam-se conclusos.16. Às providências..

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 372526 Nr: 21260-62.2014.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARY FERREIRA MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:MT 

11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILENE CORREA RAMOS - 

OAB:OAB/MT 9.963

 Vistos.

.

1. Considerando a inércia das partes na movimentação processual, 

concedo ao autor, uma vez mais, o prazo de 05 (cinco) dias para que dê o 

regular andamento ao feito, requerendo o que entender necessário para o 

seu deslinde.

2. Em caso de inércia, intimem-se pessoalmente o autor a manifestar 

interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção (CPC, art. 

485, III, § 1º).

3. Se, ainda assim, manter-se silente nos autos, intimem-se a parte ré a 

manifestar-se sobre a eventual desídia do autor, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

4. Na sequência, conclusos para deliberações.

5. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 301971 Nr: 22757-82.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATILA DE SOUZA SILVA & CIA LTDA ME, 

JESSICA SOUZA SILVA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial promovida por 

ITAÚ UNIBANCO S/A em face de ATILA DE SOUZA SILVA & CIA LTDA ME 

e JESSICA SOUZA SILVA OLIVEIRA, partes devidamente qualificadas nos 

autos.

2. Às fls. 98, a parte exequente requer a substituição do polo ativo da 

presente demanda pela IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS S/A, tendo em vista a cessão e aquisição de 

direitos de crédito efetivada, conforme termo de cessão específico (fls. 

116).

3. À vista de que os documentos juntados comprovam o crédito cedido 

pelo exequente, determino SUBSTITUIÇÃO DO POLO ATIVO, tal como 

requerido, devendo a secretaria providenciar a anotações na autuação e 

registro do feito, inclusive quanto aos novos procuradores do autor.

4. Ademais, tendo em vista a cessão de crédito efetivada, e, em razão de 

pesquisas realizadas junto ao sitio eletrônico do Banco Central do Brasil, 

constato que a nova exequente, é entidade desprovida da natureza de 

instituição financeira, não estando submetida à fiscalização do Banco 

Central, o que afasta a competência deste juízo para o processamento e 

julgamento do feito, impondo-se a sua redistribuição para uma das varas 

cíveis desta comarca, sob pena de violação ao Princípio do Juiz Natural.

5. Dessa forma, remetam-se os autos à redistribuição, com as baixas e 

anotações necessárias.

6. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 317299 Nr: 13662-91.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASA DA BEBIDA DISTRIBUIDORA LTDA -ME, 

FABIO CESAR DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial promovida por 

ITAÚ UNIBANCO S/A em face de CASA DA BEBIDA DISTRIBUIDORA LTDA 

- ME e FABIO CESAR DE ABREU, partes devidamente qualificadas nos 

autos.

2. Às fls. 82, a parte exequente requer a substituição do polo ativo da 

presente demanda pela IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS S/A, tendo em vista a cessão e aquisição de 

direitos de crédito efetivada, conforme termo de cessão específico (fls. 

100-verso).

3. À vista de que os documentos juntados comprovam o crédito cedido 

pelo exequente, determino SUBSTITUIÇÃO DO POLO ATIVO, tal como 

requerido, devendo a secretaria providenciar a anotações na autuação e 

registro do feito, inclusive quanto aos novos procuradores do autor.

4. Ademais, tendo em vista a cessão de crédito efetivada, e, em razão de 

pesquisas realizadas junto ao sitio eletrônico do Banco Central do Brasil, 

constato que a nova exequente, é entidade desprovida da natureza de 

instituição financeira, não estando submetida à fiscalização do Banco 

Central, o que afasta a competência deste juízo para o processamento e 

julgamento do feito, impondo-se a sua redistribuição para uma das varas 

cíveis desta comarca, sob pena de violação ao Princípio do Juiz Natural.

5. Dessa forma, remetam-se os autos à redistribuição, com as baixas e 

anotações necessárias.

6. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 311634 Nr: 7713-86.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROSPERAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

CEREAIS E RAÇÕES LTDA-EPP, ROSENIL RODRIGUES DA ROCHA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial promovida por 

ITAÚ UNIBANCO S/A em face de Prosperar Indústria e Comércio de 

Cereais e Rações Ltda – EPP e Rosenil Rodrigues da Rocha, partes 

devidamente qualificadas nos autos.

2. Às fls. 71, a parte exequente requer a substituição do polo ativo da 

presente demanda pela IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS S/A, tendo em vista a cessão e aquisição de 

direitos de crédito efetivada, conforme termo de cessão específico (fls. 

86-verso).

3. À vista de que os documentos juntados comprovam o crédito cedido 

pelo exequente, determino SUBSTITUIÇÃO DO POLO ATIVO, tal como 

requerido, devendo a secretaria providenciar a anotações na autuação e 

registro do feito, inclusive quanto aos novos procuradores do autor.

4. Ademais, tendo em vista a cessão de crédito efetivada, e, em razão de 

pesquisas realizadas junto ao sitio eletrônico do Banco Central do Brasil, 

constato que a nova exequente, é entidade desprovida da natureza de 

instituição financeira, não estando submetida à fiscalização do Banco 

Central, o que afasta a competência deste juízo para o processamento e 

julgamento do feito, impondo-se a sua redistribuição para uma das varas 

cíveis desta comarca, sob pena de violação ao Princípio do Juiz Natural.

5. Dessa forma, remetam-se os autos à redistribuição, com as baixas e 

anotações necessárias.

6. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 334718 Nr: 3824-90.2014.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSENIR WILQUE BARROS ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:16807/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SILVA SOUTO - 

OAB:14018/MT
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 Vistos.1. Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por BV 

FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, alegando 

a existência de erro material na sentença de fls. 76/77, na medida em que 

declarou rescindido o contrato, sem que tenha havido requerimento do 

autor nesse sentido.(...)14. Isto Posto, por entender que na sentença 

proferida nestes autos, não há omissão, obscuridade, contradição ou erro 

material, e, não sendo esta a via correta para modificação da decisão 

impugnada, com fulcro nos artigos 1.022 e seguintes do Código de 

Processo Civil, REJEITO os presentes embargos de declaração, mantendo 

a r. sentença em todos os seus termos. 15. Ocorrendo o trânsito em 

julgado, remetam-se os autos ao arquivo. Do contrário, em caso de 

recurso, façam-se conclusos.16. Às providências..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 315433 Nr: 11756-66.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A B GOMA COMÉRCIO DE RAÇÕES LTDA -MT, 

ALEXANDRO GOMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial promovida por 

ITAÚ UNIBANCO S/A em face de A B GOMA COMÉRCIO DE RAÇÕES LTDA 

ME e ALEXANDRO GOMA , partes devidamente qualificadas nos autos.

2. Às fls. 72, a parte exequente requer a substituição do polo ativo da 

presente demanda pela IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS S/A, tendo em vista a cessão e aquisição de 

direitos de crédito efetivada, conforme termo de cessão específico (fls. 

89-verso).

3. À vista de que os documentos juntados comprovam o crédito cedido 

pelo exequente, determino SUBSTITUIÇÃO DO POLO ATIVO, tal como 

requerido, devendo a secretaria providenciar a anotações na autuação e 

registro do feito, inclusive quanto aos novos procuradores do autor.

4. Ademais, tendo em vista a cessão de crédito efetivada, e, em razão de 

pesquisas realizadas junto ao sitio eletrônico do Banco Central do Brasil, 

constato que a nova exequente, é entidade desprovida da natureza de 

instituição financeira, não estando submetida à fiscalização do Banco 

Central, o que afasta a competência deste juízo para o processamento e 

julgamento do feito, impondo-se a sua redistribuição para uma das varas 

cíveis desta comarca, sob pena de violação ao Princípio do Juiz Natural.

5. Dessa forma, remetam-se os autos à redistribuição, com as baixas e 

anotações necessárias.

6. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 296287 Nr: 16595-71.2012.811.0002

 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: ARY FERREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO GMAC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILENE CORREA RAMOS - 

OAB:OAB/MT 9.963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4.482

 Vistos.

.

1. Considerando a inércia das partes na movimentação processual, 

concedo ao autor, uma vez mais, o prazo de 05 (cinco) dias para que dê o 

regular andamento ao feito, requerendo o que entender necessário para o 

seu deslinde.

2. Em caso de inércia, intimem-se pessoalmente o autor a manifestar 

interesse no prosseguimento do feito, no mesmo prazo acima assinalado, 

sob pena de extinção (CPC, art. 485, III, § 1º).

3. Se, ainda assim, manter-se silente nos autos, intimem-se a parte ré a 

manifestar-se sobre a eventual desídia do autor, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

4. Na sequência, conclusos para deliberações.

5. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 209376 Nr: 5174-26.2008.811.0002

 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): DARCI WYCHOSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOADAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A, MARIA LUCÍLIA GOMES - OAB:OAB-MT 5835-A, THIAGO 

DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUIS NAAMAM KHOURI 

FILHO - OAB:11.635/MT

 Vistos.

.

1. Considerando que ainda persiste a possibilidade de pagamento integral 

do débito, consoante decisão proferida às fls. 53, in fine, concedo ao 

autor o prazo de 05 (cinco) dias para que apresente planilha atualizada do 

débito para fins de purgação da mora.

 2. Após, expeça-se o competente mandado de busca e apreensão, 

constando o valor atualizado do débito, para fins de eventual pagamento 

do débito.

3. No mais, torno sem efeito a decisão de fls. 120, no tocante à parte em 

que deferiu o arrombamento no ato do cumprimento do mandado, já que tal 

procedimento necessita de pedido fundamentado por parte do Sr. Oficial 

de Justiça para posterior análise deste juízo.

4. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 284498 Nr: 3544-90.2012.811.0002

 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 TOYOTA DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN LUIZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOADAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Everton José Pacheco 

Sampaio - OAB:5776

 Vistos.

1. Cumpra-se integralmente a decisão de fls. 116, com a remessa dos 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça com as homenagens deste Juízo, nos 

termos do art. 1.010, § 3º do CPC, considerando que o apelado já 

apresentou as contrarrazões.

2. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 291161 Nr: 10837-14.2012.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S.A CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:18473-A, MOISES BATISTA DE SOUZA - OAB:149225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Vistos.1. Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por BV 

FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, alegando 

a existência de contradição na sentença de fls. 65, na medida em que 

declarou rescindido o contrato, sem que tenha havido requerimento do 

autor nesse sentido.(...)14. Isto Posto, por entender que na sentença 

proferida nestes autos, não há omissão, obscuridade, contradição ou erro 

material, e, não sendo esta a via correta para modificação da decisão 

impugnada, com fulcro nos artigos 1.022 e seguintes do Código de 
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Processo Civil, REJEITO os presentes embargos de declaração, mantendo 

a r. sentença em todos os seus termos. 15. Ocorrendo o trânsito em 

julgado, remetam-se os autos ao arquivo. Do contrário, em caso de 

recurso, façam-se conclusos.16. Às providências..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 427499 Nr: 25955-25.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS HERNANDES DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos 

autos a relação de créditos cedidos em favor da cessionária, no intuito de 

demonstrar sua titularidade do crédito em relação ao executado.

2. Em caso de inércia, intime-se pessoalmente o exequente para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestar seu interesse no prosseguimento do feito, 

sob pena extinção do feito, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 

485, § 1º do Código de Processo Civil.

3. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 389733 Nr: 5199-92.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA MARLA ALIMENTOS LTDA 

EPP, ELMO HENRIQUE MORETTI MARTINS, MARCOS ANTONIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDMIAN - 

OAB:11876-A, 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:

 Vistos.

1. Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial promovida por 

ITAÚ UNIBANCO S/A em face de DISTRIBUIDORA MARLA DE ALIMENTOS 

LTDA EPP, HENRIQUE MORETE MARTINS e MARCOS ANTÔNIO DA SILVA, 

partes devidamente qualificadas nos autos.

2. Às fls. 131, a parte exequente requer a substituição do polo ativo da 

presente demanda pela IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS S/A, tendo em vista a cessão e aquisição de 

direitos de crédito efetivada, conforme termo de cessão específico (fls. 

147-verso).

3. À vista de que os documentos juntados comprovam o crédito cedido 

pelo exequente, determino SUBSTITUIÇÃO DO POLO ATIVO, tal como 

requerido, devendo a secretaria providenciar a anotações na autuação e 

registro do feito, inclusive quanto aos novos procuradores do autor.

4. Ademais, tendo em vista a cessão de crédito efetivada, e, em razão de 

pesquisas realizadas junto ao sitio eletrônico do Banco Central do Brasil, 

constato que a nova exequente, é entidade desprovida da natureza de 

instituição financeira, não estando submetida à fiscalização do Banco 

Central, o que afasta a competência deste juízo para o processamento e 

julgamento do feito, impondo-se a sua redistribuição para uma das varas 

cíveis desta comarca, sob pena de violação ao Princípio do Juiz Natural.

5. Dessa forma, remetam-se os autos à redistribuição, com as baixas e 

anotações necessárias.

6. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 389732 Nr: 5198-10.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA MARLA ALIMENTOS LTDA 

EPP, ELMO HENRIQUE MORETTI MARTINS, MARCOS ANTONIO DA SILVA

 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:

 Vistos.

1. Intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos 

autos a relação de créditos cedidos em favor da cessionária, no intuito de 

demonstrar sua titularidade do crédito em relação ao executado.

2. Em caso de inércia, intime-se pessoalmente o exequente para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestar seu interesse no prosseguimento do feito, 

sob pena extinção do feito, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 

485, § 1º do Código de Processo Civil.

3. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 323501 Nr: 19898-59.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTO REI SERVIÇOS POSTAIS LTDA ME, 

EDER LIMA RIBEIRO

 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:

 Vistos.

1. Intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos 

autos a relação de créditos cedidos em favor da cessionária, no intuito de 

demonstrar sua titularidade do crédito em relação ao executado.

2. Em caso de inércia, intime-se pessoalmente o exequente para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestar seu interesse no prosseguimento do feito, 

sob pena extinção do feito, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 

485, § 1º do Código de Processo Civil.

3. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 301958 Nr: 22745-68.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENISE BOEIRA DE GODOI E CIA LTDA ME, 

LUIZ ALBERTO BENEDITO SANTANA DA SILVA, DENISE BOEIRA DE 

GODOI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial promovida por 

ITAÚ UNIBANCO S/A em face de DENISE BOEIRA DE GODOI E CIA LTDA - 

ME, LUIZ ALBERTO BENEDITO SANTANA DA SILVA e DENISE BOEIRA DE 

GODOI, partes devidamente qualificadas nos autos.

2. Às fls. 133, a parte exequente requer a substituição do polo ativo da 

presente demanda pela IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS S/A, tendo em vista a cessão e aquisição de 

direitos de crédito efetivada, conforme termo de cessão específico (fls. 

151).

3. À vista de que os documentos juntados comprovam o crédito cedido 

pelo exequente, determino SUBSTITUIÇÃO DO POLO ATIVO, tal como 

requerido, devendo a secretaria providenciar a anotações na autuação e 

registro do feito, inclusive quanto aos novos procuradores do autor.

4. Ademais, tendo em vista a cessão de crédito efetivada, e, em razão de 

pesquisas realizadas junto ao sitio eletrônico do Banco Central do Brasil, 

constato que a nova exequente, é entidade desprovida da natureza de 

instituição financeira, não estando submetida à fiscalização do Banco 

Central, o que afasta a competência deste juízo para o processamento e 

julgamento do feito, impondo-se a sua redistribuição para uma das varas 

cíveis desta comarca, sob pena de violação ao Princípio do Juiz Natural.

5. Dessa forma, remetam-se os autos à redistribuição, com as baixas e 

anotações necessárias.

6. Às providências.

.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 289636 Nr: 9202-95.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIACOBBO & PEREIRA LTDA ME, ELIANE 

PEREIRA, ADRIANO GIACOBBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial promovida por 

ITAÚ UNIBANCO S/A em face de GIACOBBO & PEREIRA LTDA - ME, 

ELIANE PEREIRA e ADRIANO GIACOBBO, partes devidamente qualificadas 

nos autos.

2. Às fls. 93, a parte exequente requer a substituição do polo ativo da 

presente demanda pela IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS S/A, tendo em vista a cessão e aquisição de 

direitos de crédito efetivada, conforme termo de cessão específico (fls. 

110-verso).

3. À vista de que os documentos juntados comprovam o crédito cedido 

pelo exequente, determino SUBSTITUIÇÃO DO POLO ATIVO, tal como 

requerido, devendo a secretaria providenciar a anotações na autuação e 

registro do feito, inclusive quanto aos novos procuradores do autor.

4. Ademais, tendo em vista a cessão de crédito efetivada, e, em razão de 

pesquisas realizadas junto ao sitio eletrônico do Banco Central do Brasil, 

constato que a nova exequente, é entidade desprovida da natureza de 

instituição financeira, não estando submetida à fiscalização do Banco 

Central, o que afasta a competência deste juízo para o processamento e 

julgamento do feito, impondo-se a sua redistribuição para uma das varas 

cíveis desta comarca, sob pena de violação ao Princípio do Juiz Natural.

5. Dessa forma, remetam-se os autos à redistribuição, com as baixas e 

anotações necessárias.

6. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 343840 Nr: 10947-42.2014.811.0002

 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: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURILENE ALVES DA SILVA, AURILENE 

ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO BAIÃO - 

OAB:21.453-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de Ação de Cobrança promovida por ITAÚ UNIBANCO S/A em 

face de AURILENE ALVES DA SILVA (pessoa jurídica) e AURILENE 

ALVES DA SILVA (pessoa física), partes devidamente qualificadas nos 

autos.

2. Às fls. 59, a parte autora requer a substituição do polo ativo da 

presente demanda pela IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS S/A, tendo em vista a cessão e aquisição de 

direitos de crédito efetivada, conforme termo de cessão específico (fls. 

80).

3. À vista de que os documentos juntados comprovam o crédito cedido 

pelo autor, determino SUBSTITUIÇÃO DO POLO ATIVO, tal como requerido, 

devendo a secretaria providenciar a anotações na autuação e registro do 

feito, inclusive quanto aos novos procuradores do autor.

4. Ademais, tendo em vista a cessão de crédito efetivada, e, em razão de 

pesquisas realizadas junto ao sitio eletrônico do Banco Central do Brasil, 

constato que a nova parte autora, é entidade desprovida da natureza de 

instituição financeira, não estando submetida à fiscalização do Banco 

Central, o que afasta a competência deste juízo para o processamento e 

julgamento do feito, impondo-se a sua redistribuição para uma das varas 

cíveis desta comarca, sob pena de violação ao Princípio do Juiz Natural.

5. Dessa forma, remetam-se os autos à redistribuição, com as baixas e 

anotações necessárias.

6. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 394420 Nr: 8036-23.2015.811.0002

 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: ILDA MARQUES DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOTORANTIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON JOAQUIM SOARES - 

OAB:15.068, NADIELLY GARBIN FEITOSA - OAB:MT 13.940

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14469-A, PRISCILA KEI SATO - OAB:MT 15.684-A

 47. Posto isso, e, por tudo mais que dos autos constam, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos, nos termos do artigo 487, I, do CPC, e 

condeno a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios 

que fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 

2º), ficando, sobretudo, inexigível a cobrança em razão da gratuidade 

processual deferida em seu favor, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.48. 

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição, e arquivem-se os 

autos com as cautelas devidas.49. P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 317309 Nr: 13672-38.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOIZES METELO PERES - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A - MT, MARCO ANDRE HONDA FLORES 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de Ação de Cobrança promovida por ITAÚ UNIBANCO S/A em 

face de MOIZES METELO PERES - ME, partes devidamente qualificadas 

nos autos.

2. Às fls. 103, a parte autora requer a substituição do polo ativo da 

presente demanda pela IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS S/A, tendo em vista a cessão e aquisição de 

direitos de crédito efetivada, conforme termo de cessão específico (fls. 

120-verso).

3. À vista de que os documentos juntados comprovam o crédito cedido 

pelo autor, determino SUBSTITUIÇÃO DO POLO ATIVO, tal como requerido, 

devendo a secretaria providenciar a anotações na autuação e registro do 

feito, inclusive quanto aos novos procuradores do autor.

4. Ademais, tendo em vista a cessão de crédito efetivada, e, em razão de 

pesquisas realizadas junto ao sitio eletrônico do Banco Central do Brasil, 

constato que a nova parte autora, é entidade desprovida da natureza de 

instituição financeira, não estando submetida à fiscalização do Banco 

Central, o que afasta a competência deste juízo para o processamento e 

julgamento do feito, impondo-se a sua redistribuição para uma das varas 

cíveis desta comarca, sob pena de violação ao Princípio do Juiz Natural.

5. Dessa forma, remetam-se os autos à redistribuição, com as baixas e 

anotações necessárias.

6. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 333729 Nr: 2290-14.2014.811.0002

 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: BENEDITO RIBEIRO DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCELIA BASTO DE SOUSA - 

OAB:9.841

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Henrique José Parada Simão 

- OAB:OAB/SP: 221.386

 Vistos.

1. Intime-se o autor para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos a 
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relação de créditos cedidos em favor da cessionária, no intuito de 

demonstrar sua titularidade do crédito em relação ao requerido, 

considerando que o número do contrato indicado na certidão de fls. 110 

não condiz com o contrato juntado aos autos com a exordial.

2. Em caso de inércia, intime-se pessoalmente o autor para, no prazo de 

05 (cinco) dias, manifestar seu interesse no prosseguimento do feito, sob 

pena extinção do feito, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, § 

1º do Código de Processo Civil.

3. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 276165 Nr: 19581-32.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA DE FRIOS SANTA ANA LTDA 

ME, ELIZABETE C. SILVA SHINTEAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO DOS SANTOS LIMA 

- OAB:18087/0

 Vistos.

1. Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial promovida por 

ITAÚ UNIBANCO S/A em face de DISTRIBUIDORA DE FRIOS SANTA ANA 

LTDA - ME e ELIZABETE C. SILVA SHINTEAL, partes devidamente 

qualificadas nos autos.

2. Às fls. 93, a parte exequente requer a substituição do polo ativo da 

presente demanda pela IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS S/A, tendo em vista a cessão e aquisição de 

direitos de crédito efetivada, conforme termo de cessão específico (fls. 

112-verso).

3. À vista de que os documentos juntados comprovam o crédito cedido 

pelo exequente, determino SUBSTITUIÇÃO DO POLO ATIVO, tal como 

requerido, devendo a secretaria providenciar a anotações na autuação e 

registro do feito, inclusive quanto aos novos procuradores do autor.

4. Ademais, tendo em vista a cessão de crédito efetivada, e, em razão de 

pesquisas realizadas junto ao sitio eletrônico do Banco Central do Brasil, 

constato que a nova exequente, é entidade desprovida da natureza de 

instituição financeira, não estando submetida à fiscalização do Banco 

Central, o que afasta a competência deste juízo para o processamento e 

julgamento do feito, impondo-se a sua redistribuição para uma das varas 

cíveis desta comarca, sob pena de violação ao Princípio do Juiz Natural.

5. Dessa forma, remetam-se os autos à redistribuição, com as baixas e 

anotações necessárias.

6. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 88726 Nr: 10368-12.2005.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CAMPOS 

LTDA, ANTONIO MARCOS DE CAMPOS, MARIA HELENA SALA DE 

CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de cumprimento de sentença proposto pelo BANCO DO 

BRASIL S/A em face de DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CAMPOS 

LTDA, ANTONIO MARCOS DE CAMPOS e MARIA HELENA SALA DE 

CAMPOS.

2. Às fls. 100 determinou-se a intimação da parte devedora para 

pagamento do débito em 15 (quinze) dias.

3. Na sequência, o exequente formulou requerimento de indisponibilidade 

dos ativos financeiros dos executados (fls. 145 e 152/153), o que foi 

deferido às fls. 161. Todavia, restou infrutífera a tentativa de penhora via 

BACENJUD, conforme extratos de fls. 162/165.

4. Desta forma, o executado requereu a expedição de ofício à Receita 

Federal para que apresentasse as três últimas declarações de imposto de 

renda em nome dos executados (fls. 186/187), o que foi deferido às fls. 

193 e realizado pelo sistema INFOJUD.

5. Em razão da consulta infrutífera, o exequente requereu novamente a 

realização de pesquisa INFOJUD, sendo realizada e arquivada, conforme 

certidão de fls. 231-verso.

6. Adiante, o exequente informa que tomou conhecimento do falecimento 

da executada Maria Helena Sala de Campos, requerendo concessão do 

prazo para juntada da certidão de óbito (fls. 230). Todavia, não juntou aos 

autos a referida certidão.

7. Às fls. 232/234, o exequente requer a penhora mensal sobre o 

faturamento da empresa executada, com a nomeação de um 

administrador-depositário.

8. Os autos vieram-me conclusos.

É o relatório.

DECIDO.

9. Trata-se de requerimento de penhora mensal sobre faturamento da 

empresa executada.

10. Pois bem. A penhora de percentual de faturamento de empresa é 

medida excepcional, só admitida “se o executado não tiver outros bens 

penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou 

insuficientes para saldar o crédito executado”, de acordo com o art. 866 

do CPC.

11. Nesse sentido, segue a jurisprudência:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – 

PENHORA SOBRE FATURAMENTO DA EMPRESA – MEDIDA EXCEPCIONAL 

– DESCABIMENTO NO CASO CONCRETO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA 

INEXISTÊNCIA DE OUTROS BENS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO – EMPRESA 

COM BAIXA DE INSCRIÇÃO NO CNPJ – RECURSO DESPROVIDO.A 

jurisprudência tem entendimento pacífico no sentido que a penhora sobre 

o faturamento da empresa é medida excepcional, sendo cabível quando 

esgotados outros meios de execução e não existam outros bens 

passíveis de garantir o Juízo, o que não restou demonstrado na espécie. 

Peculiaridade do caso concreto em que a empresa executada requereu 

baixa de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, o que tornaria 

inócua a concessão da penhora na boca do caixa.” (TJMT, Rel. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 18/06/2018)

12. Ademais, o entendimento do STJ é que ela só é admitida em casos em 

que se mostre necessária e adequada, desde que observados, 

cumulativamente, três requisitos: inexistência de bens passíveis de 

garantir a execução ou que sejam de difícil alienação; nomeação de 

administrador e fixação de percentual que não inviabilize a atividade 

empresarial.

13. Segue o entendimento da Corte Superior:

 “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AUTOS DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE 

NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA AGRAVANTE. 

1. Possibilidade de o Tribunal de origem, no exercício do juízo de 

admissibilidade, denegar o processamento do apelo extremo com 

fundamento na ausência de contrariedade ou negativa de vigência à lei 

federal, sem incorrer em usurpação de competência do STJ. Incidência da 

Súmula 123/STJ. 2. O acórdão estadual está em consonância com a 

jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que "[...] a penhora 

sobre o faturamento de empresa é admitida em casos em que se mostre 

necessária e adequada, desde que observados, cumulativamente, os 

seguintes requisitos: I) inexistência de bens passíveis de garantir a 

execução ou que sejam de difícil alienação; II) nomeação de administrador 

(CPC/73, art. 655-A, § 3º); e III) fixação de percentual que não inviabilize a 

atividade empresarial" (REsp 1545817/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, 

QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 27/05/2016). Aplicação do 

óbice da Súmula 83/STJ. 3. A revisão da conclusão das instâncias 

ordinárias acerca do percentual de penhora do faturamento da empresa 

executada, bem como sobre eventual ofensa ao princípio da menor 

onerosidade ao devedor, demandaria, inevitavelmente, a revisão dos fatos 

discutidos na lide, providência descabida na estreita via do recurso 

especial, incidindo o óbice da Súmula 07 do STJ. 4. Agravo interno 

desprovido.”

(AgInt no AREsp 977.842/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA 

TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 25/05/2018)

14. Com efeito, foram realizadas buscas somente dos ativos financeiros e 

das declarações de imposto de renda dos executados.
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15. Desta forma, verifico a ausência do preenchimento dos requisitos 

legais para o deferimento da medida pleiteada, considerando que não 

restou demonstrada a inexistência de bens passíveis de constrição em 

nome dos executados, razão pela qual, indefiro o pedido de penhora 

sobre o faturamento da empresa.

16. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para que o exequente 

manifeste-se nos autos, requerendo o que de direito para o regular 

prosseguimento do feito.

17. Em caso de inércia, intime-se o exequente pessoalmente, para que em 

igual prazo, manifeste seu interesse no prosseguimento do feito, sob pena 

de extinção (art. 485, § 1º do CPC).

18. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 335351 Nr: 3832-67.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU - UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES RODOVIÁRIOS BOIADEIRO 

LTDA - ME, LUCIANA DE MORAES GALVÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.640-A, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial promovida por 

ITAÚ UNIBANCO S/A em face de TRANSPORTES RODOVIÁRIOS 

BOIADEIRO LTDA – ME e LUCIANA DE MORAIS GALVÃO, partes 

devidamente qualificadas nos autos.

2. Às fls. 66, a parte exequente requer a substituição do polo ativo da 

presente demanda pela IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS S/A, tendo em vista a cessão e aquisição de 

direitos de crédito efetivada, conforme termo de cessão específico (fls. 

83-verso).

3. À vista de que os documentos juntados comprovam o crédito cedido 

pelo exequente, determino SUBSTITUIÇÃO DO POLO ATIVO, tal como 

requerido, devendo a secretaria providenciar a anotações na autuação e 

registro do feito, inclusive quanto aos novos procuradores do autor.

4. Ademais, tendo em vista a cessão de crédito efetivada, e, em razão de 

pesquisas realizadas junto ao sitio eletrônico do Banco Central do Brasil, 

constato que a nova exequente, é entidade desprovida da natureza de 

instituição financeira, não estando submetida à fiscalização do Banco 

Central, o que afasta a competência deste juízo para o processamento e 

julgamento do feito, impondo-se a sua redistribuição para uma das varas 

cíveis desta comarca, sob pena de violação ao Princípio do Juiz Natural.

5. Dessa forma, remetam-se os autos à redistribuição, com as baixas e 

anotações necessárias.

6. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 297945 Nr: 18432-64.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTANA DO ESPIRITO SANTO ME, 

SANTANA DO ESPIRITO SANTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A - MT, 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:

 Vistos.

1. Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial promovida por 

ITAÚ UNIBANCO S/A em face de SANTANA DO ESPÍRITO SANTO - ME e 

SANTANA DO ESPÍRITO SANTO, partes devidamente qualificadas nos 

autos.

2. Às fls. 82, a parte exequente requer a substituição do polo ativo da 

presente demanda pela IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS S/A, tendo em vista a cessão e aquisição de 

direitos de crédito efetivada, conforme termo de cessão específico (fls. 

99-verso).

3. À vista de que os documentos juntados comprovam o crédito cedido 

pelo exequente, determino SUBSTITUIÇÃO DO POLO ATIVO, tal como 

requerido, devendo a secretaria providenciar a anotações na autuação e 

registro do feito, inclusive quanto aos novos procuradores do autor.

4. Ademais, tendo em vista a cessão de crédito efetivada, e, em razão de 

pesquisas realizadas junto ao sitio eletrônico do Banco Central do Brasil, 

constato que a nova exequente, é entidade desprovida da natureza de 

instituição financeira, não estando submetida à fiscalização do Banco 

Central, o que afasta a competência deste juízo para o processamento e 

julgamento do feito, impondo-se a sua redistribuição para uma das varas 

cíveis desta comarca, sob pena de violação ao Princípio do Juiz Natural.

5. Dessa forma, remetam-se os autos à redistribuição, com as baixas e 

anotações necessárias.

6. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 317300 Nr: 13663-76.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRADE & FIGUEIREDO LTDA ME, LEANDRO 

GUEDES DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos 

autos a relação de créditos cedidos em favor da cessionária, no intuito de 

demonstrar sua titularidade do crédito em relação ao executado.

2. Em caso de inércia, intime-se pessoalmente o exequente para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestar seu interesse no prosseguimento do feito, 

sob pena extinção do feito, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 

485, § 1º do Código de Processo Civil.

3. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 288227 Nr: 7660-42.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. S. FERNANDES ME, APARECIDA SANTOS 

FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial promovida por 

ITAÚ UNIBANCO S/A em face de A. S. FERNANDES - ME e APARECIDA 

SANTOS FERNANDES, partes devidamente qualificadas nos autos.

2. Às fls. 96, a parte exequente requer a substituição do polo ativo da 

presente demanda pela IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS S/A, tendo em vista a cessão e aquisição de 

direitos de crédito efetivada, conforme termo de cessão específico (fls. 

114-verso).

3. À vista de que os documentos juntados comprovam o crédito cedido 

pelo exequente, determino SUBSTITUIÇÃO DO POLO ATIVO, tal como 

requerido, devendo a secretaria providenciar a anotações na autuação e 

registro do feito, inclusive quanto aos novos procuradores do autor.

4. Ademais, tendo em vista a cessão de crédito efetivada, e, em razão de 

pesquisas realizadas junto ao sitio eletrônico do Banco Central do Brasil, 

constato que a nova exequente, é entidade desprovida da natureza de 

instituição financeira, não estando submetida à fiscalização do Banco 

Central, o que afasta a competência deste juízo para o processamento e 

julgamento do feito, impondo-se a sua redistribuição para uma das varas 

cíveis desta comarca, sob pena de violação ao Princípio do Juiz Natural.

5. Dessa forma, remetam-se os autos à redistribuição, com as baixas e 

anotações necessárias.

6. Às providências.

.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 300680 Nr: 21354-78.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROSPERAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

CEREAIS E RAÇÕES LTDA-EPP, ROSENIL RODRIGUES DA ROCHA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial promovida por 

ITAÚ UNIBANCO S/A em face de PROSPERAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

CEREAIS E RAÇÕES LTDA - EPP e ROSENIL RODRIGUES DA ROCHA, 

partes devidamente qualificadas nos autos.

2. Às fls. 139, a parte exequente requer a substituição do polo ativo da 

presente demanda pela IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS S/A, tendo em vista a cessão e aquisição de 

direitos de crédito efetivada, conforme termo de cessão específico (fls. 

157).

3. À vista de que os documentos juntados comprovam o crédito cedido 

pelo exequente, determino SUBSTITUIÇÃO DO POLO ATIVO, tal como 

requerido, devendo a secretaria providenciar a anotações na autuação e 

registro do feito, inclusive quanto aos novos procuradores do autor.

4. Ademais, tendo em vista a cessão de crédito efetivada, e, em razão de 

pesquisas realizadas junto ao sitio eletrônico do Banco Central do Brasil, 

constato que a nova exequente, é entidade desprovida da natureza de 

instituição financeira, não estando submetida à fiscalização do Banco 

Central, o que afasta a competência deste juízo para o processamento e 

julgamento do feito, impondo-se a sua redistribuição para uma das varas 

cíveis desta comarca, sob pena de violação ao Princípio do Juiz Natural.

5. Dessa forma, remetam-se os autos à redistribuição, com as baixas e 

anotações necessárias.

6. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 350351 Nr: 16095-34.2014.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BFB LEASING S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANE DE MELO GONCALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Intime-se o autor para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos a 

relação de créditos cedidos em favor da cessionária, no intuito de 

demonstrar sua titularidade do crédito em relação ao requerido.

2. Em caso de inércia, intime-se pessoalmente o autor para, no prazo de 

05 (cinco) dias, manifestar seu interesse no prosseguimento do feito, sob 

pena extinção do feito, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, § 

1º do Código de Processo Civil.

3. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 344383 Nr: 11396-97.2014.811.0002

 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: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELAINE CLEMILDA CARDENETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.640-A, 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:

 Vistos.

1. Trata-se de Ação de Cobrança promovida por ITAÚ UNIBANCO S/A em 

face de HELAINE CLEMILDA CARDENETTI, partes devidamente 

qualificadas nos autos.

2. Às fls. 81, a parte autora requer a substituição do polo ativo da 

presente demanda pela IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS S/A, tendo em vista a cessão e aquisição de 

direitos de crédito efetivada, conforme termo de cessão específico (fls. 

97-verso).

3. À vista de que os documentos juntados comprovam o crédito cedido 

pelo autor, determino SUBSTITUIÇÃO DO POLO ATIVO, tal como requerido, 

devendo a secretaria providenciar a anotações na autuação e registro do 

feito, inclusive quanto aos novos procuradores do autor.

4. Ademais, tendo em vista a cessão de crédito efetivada, e, em razão de 

pesquisas realizadas junto ao sitio eletrônico do Banco Central do Brasil, 

constato que a nova parte autora, é entidade desprovida da natureza de 

instituição financeira, não estando submetida à fiscalização do Banco 

Central, o que afasta a competência deste juízo para o processamento e 

julgamento do feito, impondo-se a sua redistribuição para uma das varas 

cíveis desta comarca, sob pena de violação ao Princípio do Juiz Natural.

5. Dessa forma, remetam-se os autos à redistribuição, com as baixas e 

anotações necessárias.

6. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 302860 Nr: 23754-65.2012.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO DE FRANÇA SODRÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCOCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Compulsando os autos, verifico que houve a substituição do polo ativo 

por RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS 

S/A, tal como requerido, conforme decisão de fls. 107.

2. Desta forma, tendo em vista a cessão de crédito efetivada, e, em razão 

de pesquisas realizadas junto ao sitio eletrônico do Banco Central do 

Brasil, constato que a nova exequente, é entidade desprovida da natureza 

de instituição financeira, não estando submetida à fiscalização do Banco 

Central, o que afasta a competência deste juízo para o processamento e 

julgamento do feito, impondo-se a sua redistribuição para uma das varas 

cíveis desta comarca, sob pena de violação ao Princípio do Juiz Natural.

3. Dessa forma, remetam-se os autos à redistribuição, com as baixas e 

anotações necessárias.

4. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 371370 Nr: 20467-26.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BORECAR MECANICA DE AUTOMÓVEIS - ME, 

CLAUDIO ALESSANDRO BOREGAS, EVYLA TATIANE MONTEIRO 

BOREGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.640-A, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial promovida por 

ITAÚ UNIBANCO S/A em face de BORECAR MECÂNICA DE AUTOMÓVEIS 

– ME, CLAUDIO ALESSANDRO BOREGAS e EVYLA TATIANE MONTEIRO 

BOREGAS, partes devidamente qualificadas nos autos.

2. Às fls. 84, a parte exequente requer a substituição do polo ativo da 
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presente demanda pela IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS S/A, tendo em vista a cessão e aquisição de 

direitos de crédito efetivada, conforme termo de cessão específico (fls. 

99-verso).

3. À vista de que os documentos juntados comprovam o crédito cedido 

pelo exequente, determino SUBSTITUIÇÃO DO POLO ATIVO, tal como 

requerido, devendo a secretaria providenciar a anotações na autuação e 

registro do feito, inclusive quanto aos novos procuradores do autor.

4. Ademais, tendo em vista a cessão de crédito efetivada, e, em razão de 

pesquisas realizadas junto ao sitio eletrônico do Banco Central do Brasil, 

constato que a nova exequente, é entidade desprovida da natureza de 

instituição financeira, não estando submetida à fiscalização do Banco 

Central, o que afasta a competência deste juízo para o processamento e 

julgamento do feito, impondo-se a sua redistribuição para uma das varas 

cíveis desta comarca, sob pena de violação ao Princípio do Juiz Natural.

5. Dessa forma, remetam-se os autos à redistribuição, com as baixas e 

anotações necessárias.

6. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 325298 Nr: 21699-10.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEWTECH COM E SEV DE INFORMÁTICA LTDA 

ME, GERFESON RODRIGO DE MATOS CANDIAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO 

- OAB:OAB/MT 20.720/B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial promovida por 

ITAÚ UNIBANCO S/A em face de NEWTECH COMÉRCIO E SERVIÇOS DE 

INFORMÁTICA LTDA - ME e GEFERSON RODRIGO DE MATOS CANDIAGO, 

partes devidamente qualificadas nos autos.

2. Às fls. 78, a parte exequente requer a substituição do polo ativo da 

presente demanda pela IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS S/A, tendo em vista a cessão e aquisição de 

direitos de crédito efetivada, conforme termo de cessão específico (fls. 

95-verso).

3. À vista de que os documentos juntados comprovam o crédito cedido 

pelo exequente, determino SUBSTITUIÇÃO DO POLO ATIVO, tal como 

requerido, devendo a secretaria providenciar a anotações na autuação e 

registro do feito, inclusive quanto aos novos procuradores do autor.

4. Ademais, tendo em vista a cessão de crédito efetivada, e, em razão de 

pesquisas realizadas junto ao sitio eletrônico do Banco Central do Brasil, 

constato que a nova exequente, é entidade desprovida da natureza de 

instituição financeira, não estando submetida à fiscalização do Banco 

Central, o que afasta a competência deste juízo para o processamento e 

julgamento do feito, impondo-se a sua redistribuição para uma das varas 

cíveis desta comarca, sob pena de violação ao Princípio do Juiz Natural.

5. Dessa forma, remetam-se os autos à redistribuição, com as baixas e 

anotações necessárias.

6. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 371953 Nr: 20880-39.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONE PEREIRA BUENOS ARIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20.853 A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO TADEU SALCEDO - 

OAB:6038/MT

 Vistos.

1. Intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos 

autos a relação de créditos cedidos em favor da cessionária, no intuito de 

demonstrar sua titularidade do crédito em relação ao executado.

2. Em caso de inércia, intime-se pessoalmente o exequente para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestar seu interesse no prosseguimento do feito, 

sob pena extinção do feito, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 

485, § 1º do Código de Processo Civil.

3. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 318488 Nr: 14872-80.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ETTORE DE O. SILVA COMERCIO - ME, ETTORE 

DE OLIVEIRA SILVA

 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:

 Vistos.

1. Intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos 

autos a relação de créditos cedidos em favor da cessionária, no intuito de 

demonstrar sua titularidade do crédito em relação ao executado.

2. Em caso de inércia, intime-se pessoalmente o exequente para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestar seu interesse no prosseguimento do feito, 

sob pena extinção do feito, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 

485, § 1º do Código de Processo Civil.

3. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 316551 Nr: 12926-73.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU - UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXWELL ELLEN GOMES SANTANA & CIA 

LTDA - ME, MAXWELL ELLEN GOMES SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial promovida por 

ITAÚ UNIBANCO S/A em face de MAXWELL ELLEN GOMES SANTANA & 

CIA LTDA - ME e MAXWELL ELLEN GOMES SANTANA, partes 

devidamente qualificadas nos autos.

2. Às fls. 69, a parte exequente requer a substituição do polo ativo da 

presente demanda pela IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS S/A, tendo em vista a cessão e aquisição de 

direitos de crédito efetivada, conforme termo de cessão específico (fls. 

86-verso).

3. À vista de que os documentos juntados comprovam o crédito cedido 

pelo exequente, determino SUBSTITUIÇÃO DO POLO ATIVO, tal como 

requerido, devendo a secretaria providenciar a anotações na autuação e 

registro do feito, inclusive quanto aos novos procuradores do autor.

4. Ademais, tendo em vista a cessão de crédito efetivada, e, em razão de 

pesquisas realizadas junto ao sitio eletrônico do Banco Central do Brasil, 

constato que a nova exequente, é entidade desprovida da natureza de 

instituição financeira, não estando submetida à fiscalização do Banco 

Central, o que afasta a competência deste juízo para o processamento e 

julgamento do feito, impondo-se a sua redistribuição para uma das varas 

cíveis desta comarca, sob pena de violação ao Princípio do Juiz Natural.

5. Dessa forma, remetam-se os autos à redistribuição, com as baixas e 

anotações necessárias.

6. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 346608 Nr: 13109-10.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILDES ANA DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DUQUE DABUS - 
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OAB:21456/A, JOSE MARTINS - OAB:OAB/SP 84.314

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos 

autos o Termo de Cessão, bem como a relação de créditos cedidos em 

favor da cessionária, no intuito de demonstrar sua titularidade do crédito 

em relação ao executado.

2. Em caso de inércia, intime-se pessoalmente o exequente para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestar seu interesse no prosseguimento do feito, 

sob pena extinção do feito, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 

485, § 1º do Código de Processo Civil.

3. Às providências.

 .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 380378 Nr: 26979-25.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO DOS REIS FERREIRA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:18728-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos 

autos a relação de créditos cedidos em favor da cessionária, no intuito de 

demonstrar sua titularidade do crédito em relação ao executado.

2. Em caso de inércia, intime-se pessoalmente o exequente para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestar seu interesse no prosseguimento do feito, 

sob pena extinção do feito, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 

485, § 1º do Código de Processo Civil.

3. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 303423 Nr: 25439-10.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. APARECIDO MENDES E CIA LTDA - ME, 

VANDERSON APARECIDO MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial promovida por 

ITAÚ UNIBANCO S/A em face de V. APARECIDO MENDES E CIA LTDA - ME 

e VANDERSON APARECIDO MENDES, partes devidamente qualificadas 

nos autos.

2. Às fls. 89, a parte exequente requer a substituição do polo ativo da 

presente demanda pela IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS S/A, tendo em vista a cessão e aquisição de 

direitos de crédito efetivada, conforme termo de cessão específico (fls. 

106-verso).

3. À vista de que os documentos juntados comprovam o crédito cedido 

pelo exequente, determino SUBSTITUIÇÃO DO POLO ATIVO, tal como 

requerido, devendo a secretaria providenciar a anotações na autuação e 

registro do feito, inclusive quanto aos novos procuradores do autor.

4. Ademais, tendo em vista a cessão de crédito efetivada, e, em razão de 

pesquisas realizadas junto ao sitio eletrônico do Banco Central do Brasil, 

constato que a nova exequente, é entidade desprovida da natureza de 

instituição financeira, não estando submetida à fiscalização do Banco 

Central, o que afasta a competência deste juízo para o processamento e 

julgamento do feito, impondo-se a sua redistribuição para uma das varas 

cíveis desta comarca, sob pena de violação ao Princípio do Juiz Natural.

5. Dessa forma, remetam-se os autos à redistribuição, com as baixas e 

anotações necessárias.

6. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 325301 Nr: 21702-62.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE RODRIGUES SOUZA E CIA LTDA ME, 

JOSÉ RODRIGUES SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS 

S/A, na qualidade de cessionária dos créditos cedidos pela exequente, 

junta às fls. 110-verso, o respectivo termo de cessão específico de 

crédito, bem como e pede a substituição do polo ativo.

2. Todavia, verifico que o nome constante no termo de cessão de crédito 

apresentada pelo cessionário (fls. 110-verso), qual seja, JOSÉ OMAR 

DOS SANTOS E CIA LTDA – ME, não condiz com o nome do executado 

(José Rodrigues Souza e Cia Ltda – ME), apenas o CNPJ e o número do 

contrato indicados, são os mesmos, conforme se infere da inicial e 

documentos a ela atrelados.

3. Posto isso, concedo à exequente o prazo de 05 (cinco) dias para que 

junte o termo de cessão correspondente aos presentes autos, sob pena 

de indeferimento do pedido.

4. Em caso de inércia, intime-se pessoalmente a exequente para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifeste seu interesse no prosseguimento do feito, 

sob pena extinção do feito, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 

485, § 1º do Código de Processo Civil.

5. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 250043 Nr: 9410-50.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO LAURINDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A, WILLIAN HIDEKI YAMAMURA - OAB:OAB/MT17.564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABENUR AMURAMI DE 

SIQUEIRA - OAB:OAB-MT 9107-O, UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - 

OAB:OAB/MT15.714/0, VENICIUS YUTAKA HARIMA - OAB:10116/O

 Intima-se a parte autora, na pessoa de seu Advogado, para, no prazo de 

05(cinco) dias, manifestar-se acerca da certidão negativa do oficial de 

justiça juntada nestes autos. Nada mais, Joseline Maria Martins da Cruz, 

Analista Judiciária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 270232 Nr: 15037-98.2011.811.0002

 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): SIDINEY JOSE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora, na pessoa de seu Advogado, para, no prazo de 

05(cinco) dias, manifestar-se acerca da certidão negativa do oficial de 

justiça juntada nestes autos. Nada mais, Joseline Maria Martins da Cruz, 

Analista Judiciária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 280810 Nr: 24736-16.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRYANGULO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - 

ME, CLAUBER REGIS PERES TEIXEIRA, MARIA APARECIDA PEROMARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO 

- OAB:OAB/MT 20.720/B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 
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OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora, na pessoa de seu Advogado, para, no prazo de 

05(cinco) dias, manifestar-se acerca da certidão negativa do oficial de 

justiça juntada nestes autos. Nada mais, Joseline Maria Martins da Cruz, 

Analista Judiciária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 299570 Nr: 20163-95.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAZONIA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA - ME, VILSON DELMAR THEVES, HELENA SOUZA THEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22.165-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora, na pessoa de seu Advogado, para, no prazo de 

05(cinco) dias, manifestar-se acerca da certidão negativa do oficial de 

justiça juntada nestes autos. Nada mais, Joseline Maria Martins da Cruz, 

Analista Judiciária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 302496 Nr: 23343-22.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO BARBOSA FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11.546-A/MT, WILLIAN HIDEKI YAMAMURA - OAB:OAB/MT17.564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora, na pessoa de seu Advogado, para, no prazo de 

05(cinco) dias, manifestar-se acerca da certidão negativa do oficial de 

justiça juntada nestes autos. Nada mais, Joseline Maria Martins da Cruz, 

Analista Judiciária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 304698 Nr: 314-06.2013.811.0002

 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): JULIANO FERNANDES SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002/MS, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora, na pessoa de seu Advogado, para, no prazo de 

05(cinco) dias, manifestar-se acerca da certidão negativa do oficial de 

justiça juntada nestes autos. Nada mais, Joseline Maria Martins da Cruz, 

Analista Judiciária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 305147 Nr: 798-21.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA MARIA BATISTA PRAZER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora, na pessoa de seu Advogado, para, no prazo de 

05(cinco) dias, manifestar-se acerca da certidão negativa do oficial de 

justiça juntada nestes autos. Nada mais, Joseline Maria Martins da Cruz, 

Analista Judiciária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 319630 Nr: 15998-68.2013.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTOSEG S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO ANTONIO NASSARDEN STIVAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora, na pessoa de seu Advogado, para, no prazo de 

05(cinco) dias, manifestar-se acerca da certidão negativa do oficial de 

justiça juntada nestes autos. Nada mais, Joseline Maria Martins da Cruz, 

Analista Judiciária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 325664 Nr: 22034-29.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATEUS CATISTE TENORIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:231747/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora, na pessoa de seu Advogado, para, no prazo de 

05(cinco) dias, manifestar-se acerca da certidão negativa do oficial de 

justiça juntada nestes autos. Nada mais, Joseline Maria Martins da Cruz, 

Analista Judiciária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 326305 Nr: 22656-11.2013.811.0002

 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): 3D - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS 

AUTOMOTIVOS LTDA, SHYRLEI MARIA RIGO, ANA PAULA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora, na pessoa de seu Advogado, para, no prazo de 

05(cinco) dias, manifestar-se acerca da certidão negativa do oficial de 

justiça juntada nestes autos. Nada mais, Joseline Maria Martins da Cruz, 

Analista Judiciária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 327129 Nr: 23458-09.2013.811.0002

 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: PORTOSEG S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENILDO FERREIRA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora, na pessoa de seu Advogado, para, no prazo de 

05(cinco) dias, manifestar-se acerca da certidão negativa do oficial de 

justiça juntada nestes autos. Nada mais, Joseline Maria Martins da Cruz, 

Analista Judiciária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 333489 Nr: 2308-35.2014.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MT - SICREDI SUD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON BENITES MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 
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OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora, na pessoa de seu Advogado, para, no prazo de 

05(cinco) dias, manifestar-se acerca da certidão negativa do oficial de 

justiça juntada nestes autos. Nada mais, Joseline Maria Martins da Cruz, 

Analista Judiciária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 379143 Nr: 26132-23.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOROCRED - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO EVANGELISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI INÁCIO PORTINHO DA 

SILVA - OAB:150793-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora, na pessoa de seu Advogado, para, no prazo de 

05(cinco) dias, manifestar-se acerca da certidão negativa do oficial de 

justiça juntada nestes autos. Nada mais, Joseline Maria Martins da Cruz, 

Analista Judiciária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 405538 Nr: 14246-90.2015.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P. A. SILVA JUNIOR ME, PAULO AFONSO DA 

SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora, na pessoa de seu Advogado, para, no prazo de 

05(cinco) dias, manifestar-se acerca da certidão negativa do oficial de 

justiça juntada nestes autos. Nada mais, Joseline Maria Martins da Cruz, 

Analista Judiciária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 436666 Nr: 4981-30.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGSON JARDEL SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FERREIRA TIBURTINO - 

OAB:23683-A, PLUMA NATIVA T.P DE O. MATOS - OAB:16.864A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora, na pessoa de seu Advogado, para, no prazo de 

05(cinco) dias, manifestar-se acerca da certidão negativa do oficial de 

justiça juntada nestes autos. Nada mais, Joseline Maria Martins da Cruz, 

Analista Judiciária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 437759 Nr: 5541-69.2016.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ALEXANDRE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora, na pessoa de seu Advogado, para, no prazo de 

05(cinco) dias, manifestar-se acerca da certidão negativa do oficial de 

justiça juntada nestes autos. Nada mais, Joseline Maria Martins da Cruz, 

Analista Judiciária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 439109 Nr: 6331-53.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARION GILBERTO PRINCE JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊADA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora, na pessoa de seu Advogado, para, no prazo de 

05(cinco) dias, manifestar-se acerca da certidão negativa do oficial de 

justiça juntada nestes autos. Nada mais, Joseline Maria Martins da Cruz, 

Analista Judiciária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 440819 Nr: 7208-90.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEUDY DAIRANE DIAS VALENTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:OAB/MT 15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora, na pessoa de seu Advogado, para, no prazo de 

05(cinco) dias, manifestar-se acerca da certidão negativa do oficial de 

justiça juntada nestes autos. Nada mais, Joseline Maria Martins da Cruz, 

Analista Judiciária.
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